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ANTWERP - A CONNECTED CITY
In een moderne en bruisende stad als Antwerpen staat alles rondom ons steeds nau-
wer en nauwer met elkaar in verbinding. Waarom is dit in het onderwijs dan nog zo’n 
knelpunt? Een logische stap is dan ook studenten en hun toekomstige werkgevers 
dichter bij elkaar te brengen.

De officiële faculteitsvereniging van ingenieursstudenten aan de Universiteit Ant-
werpen heeft dit doel opgenomen in haar visie. We willen een brug maken tussen de 
bedrijfswereld en het studentenleven, op een manier die voor beide partijen gunstig 
is

Ingenium bestaat ondertussen al drie jaar en we merken steeds meer en meer dat 
een goede connectie tussen de bedrijfswereld en de student van groter belang wordt. 
Afgelopen twee academiejaren organiseerde Ingenium samen met DavingA (alumni-
vereniging) ons jobevent, Engineers of Tomorrow, en vorig jaar hebben we deze volle-
dig online succesvol georganiseerd. Hiermee drukken we direct onze stempel in de 
Antwerpse bedrijfswereld!
We tellen net zoals vorig jaar een groot aantal nieuwe leden en we beginnen ons 
steeds meer te settelen in het Antwerpse studentenleven. We leren ieder jaar nog 
nieuwe dingen bij, maar we mogen fier zijn dat we als kersverse vereniging dit op drie 
jaar tijd al hebben kunnen verwezenlijken.
De afgelopen drie jaren waren een permanente leercurve. De vereniging zat nog in z’n 
kinderschoenen maar als faculteitsvereniging dragen wij ook verantwoordelijkhe- 
den. De organisatie moest van meet af aan draaien, ook al kon niet alles op voorhand 
perfect uitgewerkt worden. De lat lag meteen hoog maar dat houdt ons niet tegen om 
nog te groeien. We nemen de ervaringen mee naar de volgende jaren!
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Voor het eerst in Vlaanderen wegdek uit 
gerecycleerd asfalt

Om het aanleggen van wegen duurzamer te 
maken, zijn gisteren in Retie voor het eerst in 
Vlaanderen 450 meter proefvakken met ‘groen’ 
asfalt aangelegd. In deze proefvakken is ge-
recycleerd asfalt verwerkt samen met zoge- 
naamde verjongingsmiddelen, olieachtige pro- 
ducten die voor een betere binding zorgen..  

standaard.be/...

UA-onderzoeker Boris voert doctoraats- 
verdediging uit in virtual reality: “Een 

wereldprimeur”
Een doctoraatsverdediging is altijd een speci- 
aal moment. Maar Boris Bogaerts (UAntwerpen) 
maakte het wel heel bijzonder: hij voerde zijn ver- 
dediging volledig uit in virtual reality. Alle toehoor- 
ders droegen een speciale VR-headset. Binnen de 
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen... 

hln.be/...

Auto’s werken samen op E313
Imec, ‘s werelds toonaangevende onderzoeks- en 
innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en 
digitale technologie, samen met UAntwerpen en 
UGent voeren op de nieuwe Smart Highway testin- 
frastructuur langs de E313 een unieke real life test 
uit met twee geconnecteerde samenwerkende au- 
to’s. Op het dak van de auto’s bevindt zich een ra- 
diomodule voor communicatie met de andere au- 
to’s en met de weginfrastructuur. uantwerpen.be/...

Hobbyclub iMagineLab valt in de prijzen!
Onze facultaire hobbyclub iMagineLab nam zon- 
dag 29 maart met zijn Companion Box deel aan de 
online hackathon Hack the Crisis Belgium en won 
de prijs in de categorie Best Open Source Solution. 
Hack the Crisis is een initiatief van de Belgische 
startupcommunity waarbij ontwikkelaars, inno- 
vatieve bedrijven, tech-spelers en creatievelingen 
oplossingen kunnen bedenken om hulp te bieden 

in tijden van de coronacrisis. uantwerpen.be/...

Studenten UAntwerpen presenteren nieuwste versie zonneboot: “We 
mikken op eerste plaats in de race”

Een boot op zonne-energie die elk jaar verbeterd wordt, oftewel het ‘vlaggenschip’ van 
de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Het 
jaarlijks wisselend team, dat zowel uit bachelor- als masterstudenten bestaat, heeft op- 

nieuw een vernieuwing klaar. gva.be/...

Onze studenten in de media
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https://www.standaard.be/cnt/dmf20190520_04413459
https://www.hln.be/antwerpen/ua-onderzoeker-boris-voert-doctoraatsverdediging-uit-in-virtual-reality-een-wereldprimeur~abc9e884/#:~:text=©%20UAntwerpen-,UA-onderzoeker%20Boris%20voert%20doctoraatsverdediging%20uit,virtual%20reality%3A%20“Een%20wereldprimeur”&text=een%20speciaal%20moment.-,Maar%20Boris%20Bogaerts%20(UAntwerpen)%20maakte%20het%20wel%20heel%20bijzonder%3A,droegen%20een%20speciale%20VR-headset.
https://www.myscience.be/en/news/2019/auto_s_werken_samen_op_e313-2019-uantwerpen
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/fac-toegepaste-ingenieurswetenschap/nieuws-en-activiteiten/nieuws/fti-in-de-schijnwerpers/imaginelab-companionbox/
https://www.gva.be/cnt/dmf20170628_02946247/ingenieurs-ua-ontwerpen-zonneboot-met-draagvleugels


Niet zomaar een studentenvereniging
Ingenium is sinds 2018 de officiële studentenvereniging van de faculteit Toegepaste 
Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Zo vertegenwoordigen wij 
exclusief de grootste faculteit van de buitencampus gevestigd op campus Groenen-
borger. Onze faculteit bevat meer dan 1500 studenten verdeeld over 4 bachelor- en 5 
masterafdelingen:

Bouwkunde   -   Chemie   -   Elektromechanica   -   Elektronica-ICT - Biochemie

Onze visie
We willen een frisse blik werpen op het huidige studentenleven en bijdragen le-
veren aan een duurzame levensstijl voor de studenten. Het combineren van de tra-
ditionele activiteiten en feesten van de studentenverenigingen met een goede dosis 
leerbegeleiding en verantwoorde evenementen die de studenten in hun verdere car-
rière zullen helpen. Wij willen dan ook de samenwerking aangaan met de industrie 
om van onze studenten de ideale toekomstige werknemers te maken.

Onze ambitie
Als jonge vereniging zijn we absoluut niet verlegen om ambitieus te zijn. Ons team 
werkt heel nauw samen om elk jaar een goede dosis activiteiten te voorzien van elke 
soort. Dit kan gaan van een cantus en TD tot Engineers of Tomorrow,
onze eigen jobbeurs die we samen met DavingA, de Alumniverenging, organiseren. 
Door middel van deze jobbeurs komen studenten via ons in rechtstreeks contact met 
de bedrijfswereld om zo meteen de eerste stappen te maken in hun beginnende car-
rière. We bereiden onze studenten dan ook uitgebreid voor op deze jobbeurs met tal 
van workshops en interessante lezingen, op die manier proberen we van hen een ide-
ale werknemer te maken.

Education
We willen een frisse blik werpen op het huidige studentenle-
ven en bijdragen leveren aan een duurzame levensstijl voor de 
studenten. Een goed evenwicht vinden tussen het studentiko-
ze gedeelte en het studeergedeelte is voor ons de
voornaamste doelstelling. Dit heeft ons gebracht tot Ingeni- 
um Education, een platform voor en door studenten. Het on- 
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iMagineLab
iMagineLab is een technologie club voor en door studenten die buiten de lesuren be-
zig zijn met wetenschap en technologie. het voorbije jaar hebben ze vanuit de facul-
teit de vraag gekregen om IT-gerelateerde sessies te organiseren voor alle studen-
ten. Op die manier wilt onze faculteit ervoor zorgen dat onze ingenieurs niet alleen 
gespecialiseerd zijn in hun opleiding maar dat ze zeker ook de mogelijkheden hebben 
gekregen om zichzelf op technologisch vlak volledig te ontwikkelen. Naar aanleiding 
van deze vraag heeft Imaginelab contact met ons opgenomen, om dit soort trainin-
gen een realiteit te maken hebben ze nood aan financiele stabiliteit en een grotere 
organisatie waar ze op terug kunnen vallen in het geval dat er toch iets mis moest 
gaan. Bij Ingenium hebben we geen seconde getwijfeld om hen in onze VZW op te 
nemen. 

Met dit initiatief willen wij studenten engageren en inspireren om innovatief en cre-
atief te zijn met technologie. Wij brengen studenten, doctoraatsstudenten en alumni 
vanuit de opleiding wekelijks samen om kennis en ervaring om te zetten in leuke 
projecten. Hiervoor kunnen leden gebruikmaken van labo’s en materiaal binnen de 
faculteit, zoals 3D printers, modulaire drones, robotics, laser cutting, VR en meer!
Daarnaast organiseren wij activiteiten (hackathons, leeravonden, etc.) op de campus 
en nemen wij deel aan externe events en wedstrijden, waarvan wij al vele toppresta-
ties hebben kunnen neerzetten. https://imaginelab.club

dersteunt de studenten op vlak van studeren door sessies te geven over hoe te stu-
deren, een boekenverkoop te plannen, etc. Het zal een soort aanspreekpunt zijn voor 
de studenten als ze vragen hebben over allerlei vakken
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welkom zijn. We hebben al de feedback die de bedrijven ons hebben gegeven be-
studeerd en zijn alvast bezig met het plannen van de derde editie! Zo gaan we onze 
matchmaking aanpassen zodat deze beter uitkomt en gaan we ook onze timing aan-
passen. We hebben ook aan de faculteit gevraagd of we deze dag de lessen weg 
zouden kunnen laten, op deze manier zijn wij in staat om al de studenten te bereiken 
en misschien zelfs wel overdag te starten. Natuurlijk vraagt u zich af waarom het 
een meerwaarde is om via ons deel te nemen aan Engineers of Tomorrow. We wer-
ken namelijk met een selectie procedure voor de bedrijven, op deze manier willen 
we vermijden dat er te veel bedrijven op de beurs zouden staan waarvoor er eigenlijk 
geen interesse is. Partners van Ingenium hebben vanaf het begin de zekerheid van 
een plaats, zo krijgen zij de kans om hun bedrijf alsnog te promoten bij de studenten. 

Ook bieden wij onze partners een gunstige plaats aan voor tijdens de jobbeurs, dit 
kan variëren van een plek vlak bij de inkom tot een plaats naast de bar. Want laten we 
eerlijk zijn, daar zijn de meeste studenten natuurlijk te vinden!

Engineers of Tomorrow
Sinds het academie jaar ‘19-’20 hebben 
wij vanuit de faculteit de kans gekregen 
om samen met de Alumnivereniging Da-
vingA het jobevent Bedrijf zoekt Inge-
nieur over te nemen. Onze eerste editie 
was direct een zeer geslaagd event. Met 
iets meer dan 150 studenten en meer dan 
60  bedrijven hadden we de lat voor ons-

zelf meteen hoog gelegd. Dit jaar hebben 
we ondanks Covid-19 deze getallen kun-
nen evenaren in een online versie van het 
event. Gemaakt door onze eigen ICT stu-
denten en Alumni binnen de twee clubs.  
 
Onze jobbeurs bestaat uit twee delen, het 
speeddate gedeelte voor de masterstu-
denten en vervolgens de jobbeurs waarbij 
de bachelorstudenten en de Alumni ook 
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Engineers of Tomorrow 2022
Uiteraard hopen we zeer hard dat de volgende editie van Engineers of Tomorrow op-
nieuw fysiek door zal kunnen gaan maar helaas kunnen we hier nog zeer weinig ze-
kerheid over bieden. Wat we al wel kunnen zeggen is dat de editie zal plaats vinden 
op woensdag 2 maart 2022. Ook willen we zoals eerder vermeld de feedback van de 
verschillende bedrijven zo goed mogelijk behandelen. Zit u dus nog met vragen of 
heeft u een idee waardoor onze beurs nog beter zou worden? Twijfel dan niet om dit 
aan ons te laten weten.
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De onderstaande lijst is cummulatief.

Basic 
€250

• Logovermelding op onze website die al  onze studenten regelma-

tig bezoeken, zeker in de examenperiode.

Premium 
€1000

• 2 vacatures plaatsen op onze website

• Verdeling van eigen promotiemateriaal in o.a. de goodiebags aan 

de start van het academiejaar

• Logovermelding op de site van iMagineLab

Bronze 
€2500 

• Stand op Engineers of Tomorrow

• Logo op de sponsorwall

Silver 
€3500

• 4 vacatures op onze website plaatsen

• Eenmalig adverteren op onze Facebook pagina

• Logovermelding op Facebook Banners

• Een plek op onze pitch-avond

Gold 
€4000

• Pitch - Bedrijfsvoorstelling van één uur op de campus 

(Dit jaar niet beschikbaar wegens uitgestelde pitches)

• Post in het facebook event van de pitch avond (in de laaste week)

• Tweemaal adverteren op onze facebook pagina

• Logovermelding op de lidkaarten

Platina 
€6000

• Jobvacatures plaatsen op onze site (Geen limiet)

• Logo op Ingenium merchandise, sponsorwall, banner, etc.

Elite 
€10 000

• Banner op ons Galabal

• Viermaal adverteren op onze facebookpagina

• Pop-up op de website (1 maand lang)

Custom

Als studentenvereniging zijn wij natuurlijk blij met alle soorten spon-
soringen. Daarom willen wij jullie dan ook de kans geven om jullie 
bedrijf op andere manieren in de kijker te zetten:

• Café-avond

• Drinkbussen

• Flacons (skireis)

• ...

• Jassen

• Truien (skireis)
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Pitch-avond
We gaan dit jaar ook voor de eerste keer Pitch-avonden houden. Dit heeft hetzelf-
de concept als de Pitch maar waar meerdere bedrijven op één avond zich komen 
voorstellen. Zo hopen we een groter aantal studenten te lokken. We willen dit ook 
per studeerrichting indelen zodat elk bedrijf gericht kan pitchen. De pitches zullen 
mogelijks ook opgenomen worden en verspreid worden zodat alle studenten deze 
kunnen bekijken en we zo nog meer studenten kunnen bereiken. Wilt u graag meer 
info? neem dan gerust contact met ons op!

Pitch
Company branding is hottopic. In samenwer- 

king met UAntwerpen, richten wij sessies in 

waarin bedrijven zich kunnen voorstellen aan 

de studenten van FTI om zo reeds een con- 

nectie op te bouwen met de ingenieurs van de 

toekomst. Het is aan het bedrijf om de student 

50 minuten te boeien met een interessant, 

technisch topic. Leuke onderwerpen zijn bij- 

voorbeeld: IoT, blockchain technology, duurz 

ame innovatie, ... Goodies zijn altijd welkom. 

Wij voorzien ook een kleine lunch voor de aan-

wezige studenten. De studenten dienen zich 

in te schrijven voor de Pitch zodat wij een idee 

hebben van het aantal aanwezigen. In het ver-

leden zijn de pitches weldegelijk

 

een succes geweest, we hebben reeds bedrij-

ven gehad die zeer interessante onderwerpen 

voorstelden op een zeer interactieve manier. 

De aanwezige studenten hebben vaak ook de 

kans gekregen om kennis te maken met een 

ingenieur die voor het bedrijf werkt. Op deze 

manier krijgen ze een uitgebreid beeld van 

wat ze zouden kunnen verwachten wanneer 

zo voor dit bedrijf kunnen gaan werken.

DavingA plus 
+ €500

Dit pakket is een aanvulling op één van de bovenstaande pakketten. 
Hier meer word bereik uitgebreidt naar niet enkel studenten maar 
ook Alumni van de faculteit. Dit zijn reeds werkende ingenieurs die 
eventueel op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Extra’s:

Sport plus 
+ €1000

Dit pakket is een aanvulling op één van de bovenstaande pakketten. 
Hierdoor wordt uw logo vermeld op de sporttenues van Ingenium die 
minstens wekelijks gebruikt worden op alle sportevenementen waar 
studenten van heel Antwerpen aanwezig zijn. Deze sporttenues zul-
len ook minstens 3 jaar gebruikt worden. (Bij het Platina en Elite 
pakket is dit pakket al inbegrepen.)
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Contact
Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u feedback geven of simpelweg zin in een ge-
zellige babbel om een partnership tussen uw bedrijf en Ingenium te bespreken?  
Aarzel dan niet en neem contact met ons op via:

 www.ingeniumua.be    0497 66 79 19 (Jaro) of 0478 06 72 97 (Tim)

 fb.com/ingenium.fti    businessrelations@ingeniumua.be 

       publicrelations@ingeniumua.be
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Trotse officiële partner van

BE25 3631 7732 0282
BIC : BBRUBEBB 0699.697.622
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