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HOU JE KENNIS UP-TO-DATE DANKZIJ UGAIN, 
DE UGENT ACADEMIE VOOR INGENIEURS
UGain geeft opleidingen voor technische professionals en mensen met een gelijkaardig profiel, gebaseerd op 
kennis en onderzoek van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en van de Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. 

Naast opleidingen in Bouwkunde, ICT, Life Sciences, Elektrotechniek, … hebben zij ook een degelijk aanbod voor
milieu-experts en mensen die zich willen bekwamen in milieu-thema’s als: 

MILIEUCOÖRDINATOR (TYPE A, TYPE B OF TYPE B NAAR A) 
VIA AFSTANDSLEREN

Deze opleiding verloopt bijna volledig online, via afstandsleren. 
De theorie (videolessen), lesmateriaal en voorbeeldoefeningen 
worden via het digitaal leerplatform aangeboden. Starten kan op 
ieder moment.

Erkend door de Vlaamse overheid
Met het getuigschrift van deze UGAIN-opleiding kan men wettelijk 
erkend worden als milieucoördinator A of B.  

Modulair opgebouwd rond de volgende milieudisciplines:

- Wetgeving 
- Bedrijfsinterne zorg
- Communicatie 
- Technologie  
- Economie

Men kan kiezen met welke module men start maar het wordt aange-
raden te starten met de module Milieuwetgeving omdat dit de basis 
vormt van de job van milieucoördinator. 
Milieuzorg vormt de belangrijkste taak van de milieucoördinator en 
kiest men bij voorkeur als tweede module. 
Communicatie met o.a. stakeholders vormt de output en met 
Technologie en Economie schoolt u uw vaardigheden en kennis bij.

MILIEUWETGEVING = BASIS
MILIEUZORG = HART
MILIEUCOMMUNICATIE = OUTPUT
MILIEUTECHNOLOGIE EN MILIEU-ECONOMIE = 
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
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CONTACTDAGEN

Hoewel het studiemateriaal speciaal ontwikkeld werd met het 
oog op zelfstudie, worden er ook interactieve contactmomen-
ten aangeboden. Voor iedere module wordt er halfjaarlijks 
een contactdag georganiseerd in de leszalen en laboratoria 
van de universiteit.

EXAMENS EN EINDWERK

Per module wordt er halfjaarlijks een examen georganiseerd. 
Vooraleer men kan deelnemen aan het examen van een 
module dient men de contactdag van deze module gevolgd te 
hebben. 
Nadat de examens met succes zijn afgerond, moet men ook 
een eindwerk indienen. 

INFOMOMENT

Twee maal per jaar wordt er een infomoment georganiseerd 
waarop u kan kennismaken met de opleiding en waar u 
terecht kan met uw vragen. 
Stuur een e-mail naar ugain@ugent.be en zij houden u op de 
hoogte over dit infomoment.

Meer info en inschrijven: www.ugain.ugent.be/MC

Andere milieu-gerelateerde opleidingen:

- Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen 
   Module 1 & 2
- Energie-efficiëntie in de industrie
- Energietechniek in gebouwen

Het volledige en actuele aanbod vindt u online op 
www.ugain.ugent.be

UGain – UGent Academie voor Ingenieurs
www.ugain.ugent.be | ugain@ugent.be | 09 264 55 82 
Tech Lane Ghent Science Park / Campus A
Technologiepark 904 (‘Labo Magnel’)
9052 Zwijnaarde


