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HoGent kiest ereambassadeurs en
Magister Artium Gandensis

V.l.n.r. Patrick Steelandt (decaan faculteit Natuur en Techniek), Wouter De Maegt, Bert Hoogewijs (algemeen directeur),
Sandrien Van Averbeke, Maurice Walgraeve (decaan faculteit Mens en Welzijn), Bart Van Coile, Anita Bernard (decaan
faculteit Bedrijf en Organisatie), Johan Persyn (diensthoofd Communicatie)

Ter gelegenheid van haar Dies Natalis heeft de HoGent vier eretitels bekendgemaakt. Drie opmerkelijke oud-studenten werden uitgeroepen tot ereambassadeur van de HoGent en een gerenommeerd kunstenaar werd voorgesteld als nieuwe Magister Artium Gandensis. En er zijn
alweer boeiende figuren uit de bus gekomen.

De ereambassadeurs
In 2010 werd het idee van de eretitels aan de HoGent gelanceerd. Voor de ereambassadeurs worden
er telkens opvallende oud-studenten uitgekozen om de HoGent te vertegenwoordigen en hun vroegere opleiding uit te dragen. “Steeds weer staan we ervan versteld hoeveel opmerkelijke oud-studenten de HoGent wel heeft”, zegt Johan Persyn, diensthoofd Communicatie. “Zo is het idee van de
ereambassadeurs eigenlijk ontstaan. Op die manier kunnen we de band tussen onze oud-studenten
en hun vroegere school wat nauwer aanhalen en enkele van de opmerkelijkste figuren eens extra in
de bloemetjes zetten.”

Sandrien Van Averbeke
Sandrien Van Averbeke is begeleidster in VZW Avalon, een woonvoorziening voor volwassenen met een motorische beperking in
Opstal.
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Naast haar huidige job is ze al meer dan vijftien jaar actief als vrijwilligster in meerdere organisaties voor mensen met een beperking. Ze is leidinggevende voor de vrijwilligersvereniging ‘Mediaclub’ die vrijetijdsbesteding organiseert voor mensen met een beperking in de regio Waasland. Bovendien gaat haar engagement
zelfs buiten de eigen landsgrenzen, namelijk naar een voorziening
voor personen met een beperking in het Hongaarse Ipolytölgyes.
Sandrien is sindsdien continu actief met fondsenwerving en het
verzamelen van materiaal voor deze voorziening.
Daarenboven is zij zeer (sociaal) ondernemend en innoverend en
geeft ze advies inzake het beleid, de organisatie en de infrastructuur van dit instituut.

Wouter De Maegt
Wouter De Maegt studeerde in 1990 af als graduaat topografie.
Sinds 2002 is hij medezaakvoerder van Teccon bvba, een onafhankelijk studie- en adviesbureau. Het bedrijf werd in 2011 bekroond
als Trends Gazellen Ambassadeur voor snelst groeiende bedrijf.
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Wouter De Maegt is secretaris en waarnemend ondervoorzitter van
de Koninklijke Vereniging van Landmeters-Experten Oost-Vlaanderen (KVLOV vzw), ondervoorzitter van de Flemish Association for
GIS (FLAGIS vzw) en benoemd raadslid van de Geografische Data
Infrastructuur (GDI-raad) als officieel vertegenwoordiger van alle
nationale beroepsverenigingen van landmeters-experten. Sinds
maart 2014 is hij voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de
confederatie van landmeters-experten.
In 2011-2012 en 2012-2013 was hij lid van de faculteitsraad van de
faculteit Natuur en Techniek. Hij ziet het ambassadeurschap als
een unieke kans om zijn passie, het landmeten, in de verf te zetten.

Bart Van Coile
Bart Van Coile startte zijn loopbaan als bediende bij de Kredietbank
en werd daarna bediende bij het accountantskantoor P.K.R. Accountancy, waar hij in 1986 bestuurder-aandeelhouder werd. In
1990 werd dit kantoor omgevormd naar Accountantskantoor B. Van
Coile bvba. Van Coile & Partners telt vandaag een team van 23
medewerkers, die bijna allemaal aan de HoGent afstudeerden.
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Naast zaakvoerder is de heer Van Coile ook ondervoorzitter van
het IAB (Instituut van Accountants en Belastingconsulenten) en actief raadslid van verschillende professionele verenigingen binnen
het werkveld, onder andere ondervoorzitter VABF (de beroepsvereniging van accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten,
boekhouders en fiscalisten), ondervoorzitter van de vzw I-Prof (Interprofessionele vereniging van intellectuele beroepen), lid van
BERA (Beroepsvereniging van Externe Revisoren en Accountants),
lid van de raad van bestuur van de FVIB (Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen).
Gezien er binnen het beroep voortdurend gestreefd wordt naar
kwaliteit, is de heer Van Coile ook lid van de commissie kwaliteitstoetsing (sinds mei 2012) van het IAB. Hij was van 2005 tot 2013
lid van de faculteitsraad van de faculteit Bedrijf en Organisatie.

De Magister Artium Gandensis
De ‘Magister Artium Gandensis’ is een eretitel voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de kunsten. De HoGent is met haar School of Arts immers dé specialist op het vlak van de
kunsten. Eerder mochten het kunstenaarsduo Gilbert en George en jazzmusicus John Zorn de eretitel al in ontvangst nemen. De eretitel wordt later dit jaar uitgereikt op een evenement van de School
of Arts van de HoGent.

Salome Kammer
Salome Kammer is exemplarisch omwille van haar veelzijdig kunstenaarschap, waarbij zij vlot de overgang maakt tussen solist klassieke muziek, hedendaagse zang, performance en acteerwerk, en
daarbij uitmunt in elk van deze disciplines.
Haar nadruk op een excellente experimentele praktijk op het vlak
van hedendaagse klassieke muziek, binnen het kader van een interdisciplinair kunstenaarschap, maken dat haar kunstenaarspraktijk aansluit bij de visie op onderzoek, onderwijs, dienstverlening en
beoefening van de kunsten van de School of Arts van de HoGent.

