
Wetenschappelijke coördinatie
Prof. dr. ir. Jaak Christiaens

Openingsmodule: Ter kennismaking
9 november 2010 

Module 1: Het juridisch en deontologisch kader
16 en 23 november 2010

Module 2: Psychologie voor de deskundige
30 november, 7 en 14 december 2010

Module 3: Meten en vaststellen
18 en 25 januari en 1 februari 2011

Module 4: Verwerven van bijkomende informatie
8, 15 en 22 februari 2011

Module 5: Verwerken van gegevens
1, 15 en 22 maart 2011

Module 6: Schadeberekening
29 maart, 5 en 26 april 2011

Module 7: Schriftelijke rapportering
3 en 10 mei 2011

Slotmodule: Rechterlijke boodschap
17 mei 2011

Expertisetechnieken

INSTITUUT VOOR
PERMANENTE
VORMING

Postacademische opleiding

Dit programma laat toe 
een getuigschrift van 
de Universiteit Gent 

te behalen.

5e editie

> Vernieuwde inhoud!

> Mogelijkheid om de 

 lessen thuis te volgen 

 via streaming video!



Vormende waarde

Een deskundige kent zijn vak, maar wanneer tussenkomst 

nodig is in een geschil zijn de technische vaardigheden waar-

over hij beschikt niet altijd voldoende om tot een deskundi-

genverslag te komen dat beantwoordt aan de verwachtingen 

van zijn opdrachtgevers. Een passende methodologie om tot 

een hoog gewaardeerd verslag te komen is hem immers nooit in 

zijn technische opleiding aangeboden. Het is deze leemte die 

het IVPV wenst in te vullen door middel van een programma 

dat alle stappen van het deskundigenonderzoek op een prakti-

sche, maar daarom niet minder gefundeerde manier onder ogen 

neemt.

In de toekomst zullen hoven en rechtbanken, bij de toewijzing 

van deskundigen voor een gerechtelijk onderzoek en bij de 

aanleg van lijsten van deskundigen, grote aandacht beste-

den aan de opleiding die de deskundigen hebben genoten. 

Deskundigen die een bijkomende opleiding op academisch 

niveau gevolgd hebben, zullen ongetwijfeld in een betere 

positie staan. In dat verband betekent het Getuigschrift van 

Permanente Vorming van de Universiteit Gent, dat in het kader 

van deze opleiding kan worden bekomen, onmiskenbaar een 

meerwaarde.

doelpubliek 
De doelgroep van deze opleiding omvat de talrijke aannemers, 

accountants, architecten, landbouwkundigen, bouwkundigen, 

ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ..., die in het 

kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als 

deskundige worden aangesteld of wensen te worden aangesteld 

door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.

Het niet vakgebonden karakter van de opleiding maakt 

deze lessenreeks zeer geschikt voor advocaten en rechters. 

Zij moeten vaak de waarde van een deskundigenonderzoek 

inschatten zonder zich te verdiepen in de vaktechnische 

aspecten. De methodologische benadering van deze opleiding 

is daartoe zeer aangewezen. Dit is des te meer zo, gezien de 

lessen gezamenlijk met de deskundigen worden gevolgd waar-

door een persoonlijk contact voor de hand ligt en verrijkend 

kan werken.

GetuiGschrift Van postacademische opleidinG Van 
de uniVersiteit Gent

Dit programma is een onderdeel van de Permanente Vorming 

van de Universiteit Gent. Concreet zal de deelnemer examen 

afleggen over de modules 1, 2 en 7, alsook over 2 vrij te kiezen 

modules (behalve de openings- en slotmodule). Indien het 

examen succesvol is, ontvangt hij/zij een getuigschrift van 

postacademische opleiding van de Universiteit Gent.

Studiegetuigschriften zijn een persoonlijke verdienste: deel-

nemers die een getuigschrift ambiëren kunnen zich niet laten 

vervangen, andere wel.

erkenninG orde Van Vlaamse balies, federale 
raad Van landmeters-experten en instituut Voor 
Gerechtelijke opleidinG 
De opleiding werd erkend door de Orde van Vlaamse Balies: 

het behalen van het getuigschrift levert 32 juridische punten 

op. Ook de Federale Raad van landmeters-experten erkent deze 

opleiding. 

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is bereid om de 

inschrijvingskosten van magistraten (maximum 5 per module) 

ten laste te nemen op voorwaarde dat er voorafgaand een 

schriftelijke gemotiveerde aanvraag wordt overgemaakt en 

dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding. Voor hen die 

zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het 

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet 

ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, 

die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de 

naam van de vervangen collega.

opleidinG “inleidinG tot het recht Voor Gerechte-
lijke experts”
De opleiding ‘Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts’ 

dat georganiseerd wordt door de Rechtsfaculteit UGent, is 

complementair met de in deze folder voorgestelde opleiding en 

wordt afwisselend georganiseerd. De opleiding komt tegemoet 

aan de noodzaak van een doorgedreven, op de praktijk afge-

stemde, juridische opleiding specifiek voor deskundigen. Meer 

info hieromtrent kan u terugvinden op www.law.ugent.be/

gandaius/gerexpert.

GeGeVensbestand

Het IVPV legt een gegevensbestand aan van geslaagde deel-

nemers, waarin o.a. hun beroepsgegevens opgenomen zijn. 

Mits akkoord van de betrokkenen zullen deze gegevens online 

te raadplegen zijn en kunnen ze ook doorgegeven worden aan 

derden (rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen,...).

inleiding

streaminG Video

De mogelijkheid bestaat om de lessen via streaming 

video te volgen, mits er voldoende geïnteresseerden zijn. 

Dankzij deze manier van afstandsleren kunnen deel-

nemers zelf kiezen waar en wanneer ze de les bekijken.



Openingsmodule: Ter kennismaking
Tijdens deze openingsles zal er onder andere nader ingegaan worden op de 
streaming video methodiek en op de inhoud van de opleiding en zal er ook 
kennis gemaakt worden met de deelnemers.
Deze les kan niet via streaming video gevolgd worden. 

Lesgever: J. Christiaens
Datum: 9 november 2010

Module 1: Het juridisch en deontologisch kader

Procedure van aanstelling tot eindverslag
Hoe kiest een rechter een deskundige? Kan deze zich laten bijstaan door 
collega’s? Welke termijnen moeten gerespecteerd worden? Hoe respecteert 
de deskundige de vrijheid van de rechter? Welke kosten mogen aangerekend 
worden? Dit zijn maar enkele van de vragen waarop een antwoord wordt 
gegeven.

Deontologie
Deze les toont dat deontologie meer is dan het respecteren van het 
beroepsgeheim. De houding en het gedrag van de deskundige zijn op elk 
ogenblik in het verloop van het onderzoek onderhevig aan deontologische 
beperkingen. De aanvaarding van de opdracht, het voorkomen van onver-
enigbaarheden, de tegensprekelijkheid en het media-aspect zijn punten die 
aan bod zullen komen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor deskundigen
Met het aanvaarden van zijn opdracht neemt de deskundige ook een grote 
verantwoordelijkheid op zich, die kan leiden tot de betaling van schadever-
goeding. Hiertegenover dient dan ook een passende beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering te staan. Wat deze verzekering is, wat de dekking inhoudt 
en wat er uitgesloten is, vormen het onderwerp van deze les.

Lesgevers: F. De Tandt, K. Broeckx en K. Bernauw
Data: 16 en 23 november 2010

Module 2: Psychologie voor de deskundige

Conflicthantering voor de deskundige (gesprekstechniek)
In deze les wordt een analyse gemaakt van een gesprekssituatie waarbij 
gesprekspartners tegengestelde belangen verdedigen. De voorbereiding en 
het verloop van het gesprek worden behandeld, ook in het licht van een 
minnelijke schikking.

Objectieve informatie via het gesprek 
Hoe uit gekleurde informatie toch de correcte informatie kan verzameld 
worden is voor de deskundige meestal een hele opgave. Het herformuleren 
van standpunten, het stellen van gerichte vragen en het confronteren van 
partijen met tegenstrijdigheden komen hier aan bod.

Oorzaaks- en oplossingsgericht denken
Hoe pak je een probleem aan? Hoe vind je de oorzaak van een mislopen? 
Deze les reikt u een manier van werken aan die op een efficiënte wijze tot 
een resultaat leidt zonder alternatieve oorzaken uit het oog te verliezen.

Redeneren en het vermijden van “valkuilen”
Cirkelredeneringen, impliciete hypotheses, veralgemeningen e.d. sluipen 
onbewust in onze eigen redeneringen en in die van partijen en raadsheren. 
Er is bijgevolg noodzaak om ze enerzijds zelf te vermijden en om anderzijds 
niet in deze “valkuilen” te trappen.

Lesgevers: M. Bockstaele, D. Roelens en J. Meheus
Data: 30 november, 7 en 14 december 2010

Module 3: Meten en vaststellen

Metrologie - Uitvoeren van metingen
Goed meten is niet alleen een kwestie van meettechniek, maar ook van het 
respecteren van nationale en internationale afspraken. Deze sessie behan-
delt op een voor de praktijk relevante wijze (precisie, nauwkeurigheid, 
ijkingen, kalibratie, …) de wetenschappelijke en wettelijke criteria om tot 
aanvaardbare metingen te komen.

Bepalen van plaats en afmetingen
Een deskundige heeft zelf een aantal toestellen of hulpmiddelen ter 
beschikking om plaats, afmetingen of vervormingen van objecten vast te 
stellen of doet een beroep op een landmeter, architect of bouwkundige. 
Hierbij rijzen vragen omtrent nauwkeurigheid, kwaliteit en kosten. De vele 
soorten GPS-ontvangers, totaalstations, waterpastoestellen,... komen in 
deze les aan bod, telkens met de verduidelijking wat kan en niet kan en 
tegen welke prijs.

Registratie van vaststellingen
In een aantal gevallen kan een foto of een video aangewezen zijn. 
Belangrijk hierbij is te weten wat en hoe men moet fotograferen, al of niet 
met beklemtoning of maskering. Zelfs in het optimale geval blijft de vraag 
of de foto waarheidsgetrouw is (kleurechtheid, vervormingen). 

Geluidsaspecten
Meer en meer betwistingen gaan over geluidsproblematiek. De niet-geluids-
specialist moet deze geluidsaspecten goed kunnen inschatten. Vragen als 
wat zijn geluidsproblemen, welke omstandigheden zijn determinerend en 
wat kan van een technisch geluidsonderzoek verwacht worden, krijgen een 
antwoord.

Geuraspecten
De vraag stelt zich of de huidige middelen toelaten geurhinder te evalu-
eren. Daarom gaat men in deze les in op de fysische, fysiologische en 
psychologische aspecten van geurwaarneming, de analysemethodes, de 
verspreidingsmodellen en de remediërende maatregelen.

Kleuraspecten
In een aantal gevallen is de kleur of een kleurafwijking een belangrijke 
aanwijzing, maar het waarnemen van kleur is een complex gegeven. Deze 
les geeft inzicht in de verschillende kleuraspecten en toont aan hoe kleu-
ren kunnen gemeten worden, eventueel na verouderingsproeven.

Smaakaspecten
Apart van het behandelen van geur- en perceptiekenmerken, wordt in deze 
sessie ingegaan op de sensorische en chemische analyse, om aan de hand 
van casestudies de werkwijzen te verduidelijken.

Lesgevers: V. Merken, A. De Wulf, T. Barbe, P. Kerkhof, D. Botteldooren,  
H. Van Langenhove, K. De Clerck en P. Dirinck
Data: 18 en 25 januari en 1 februari 2011

Module 4: Verwerven van bijkomende informatie

Elektronische databanken
Digitale bibliotheken zijn in snelle evolutie, maar het is niet altijd evident 
om de juiste informatie terug te vinden en te beoordelen. Deze sessie toont 
aan hoe men zijn weg moet vinden in deze overvloed aan informatie. 

GIS voor deskundigen
Dankzij een Geografisch Informatie Systeem (GIS) worden topografische 
metingen geïntegreerd met uiteenlopende thematische ruimtelijke informa-
tie. Dit laat toe om ruimtelijke analyses uit te voeren. Naast een bespreking 
van de essentiële kenmerken en de mogelijke bewerkingen geeft deze les 
ook een praktische aanpak via de door het Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen (AGIV) aangereikte instrumenten.

programma



programma
Beeldverwerking
Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste begrippen en tech-
nieken uit de digitale beeldverwerking. Na de studie van opname- en 
bewaaraspecten van digitale foto’s en video’s komen basisbewerkingen en 
analysetechnieken aan bod. Daarnaast zal men ook heel wat praktische 
informatie ontvangen rond bijvoorbeeld het gebruik van bestaande compu-
terprogramma’s en enkele toepassingen uit de forensische beeldverwerking. 

Labo-onderzoek
Labo-onderzoeken verschillen van elkaar naargelang de accreditatie en de 
scope, de gebruikte methodes en de soorten analyses. De monstername 
moet aan bepaalde vereisten voldoen naargelang het om inerte of niet-
inerte materialen gaat. 

Lesgevers: I. Van Nieuwerburgh, P. De Maeyer, P. De Smet en W. Steurbaut 
Data: 8, 15 en 22 februari 2011

Module 5: Verwerken van gegevens

Kwantificeren van gegevens en hun weergave
Gegevens moeten liefst onder een kwantitatieve vorm worden vastgelegd. 
In deze les wordt verduidelijkt hoe dit kan gebeuren en hoe waarden 
kunnen gecombineerd worden. Ook de manier van voorstellen (tabellen, 
grafieken, diagrammen) wordt behandeld.

Nauwkeurigheid bij het rekenen
De gevaarlijkste fouten zijn deze die we onbewust maken. Het afronden is 
een belangrijke bron van grote fouten, maar zeker niet de enige. Immers 
tal van rekenmethodes (bij de simulatie en het gebruik van toevalsgetallen 
en bij het zoeken van extremen en nulpunten) vergen een goed gebruik. 

Statistische verwerking van gegevens
Deze les demonstreert de statistische verwerkingsmogelijkheden van Excel. 
Regressies, t-toetsen en andere technieken zijn zonder zware theoretische 
achtergrond zó beschikbaar. Maar deze les geeft vooral een inzicht in wat 
statistiek eigenlijk is. 

Modelleren en simuleren
Formele bewijsvoering is dikwijls onmogelijk omwille van de complexiteit 
van het onderliggende systeem. Toch kan men door een verantwoorde 
keuze en een passend ontwerp van een mathematisch model de aanzet 
geven voor een wetenschappelijk gefundeerde simulatie. Aan de hand van 
concrete voorbeelden zal men illustreren welke voorkennis vereist is en 
hoe men, vertrekkende van ruwe data, problemen kan simuleren m.b.v. een 
standaard computer.

Lesgevers: J. Christiaens, A. Cuyt, P. Ottoy en E. Volcke
Data: 1, 15 en 22 maart 2011

Module 6: Schadeberekening

Privé-schade
Iedereen weet wel intuïtief wat schade is. Wanneer het er echter op 
aankomt ze te berekenen, is een inzicht in soorten schade en in bereke-
ningsmethodes een noodzaak. Deze les reikt die inzichten aan en verdui-
delijkt de benaderingswijzen. Naast deze praktische informatie is er ook 
aandacht voor onder andere de vergoeding in natura, de aspecten van 
indirecte schade en voor wat men moet doen bij onherstelbare schade.

Milieuschade
Zelfs wanneer het niet echt om een milieuproblematiek gaat in de strikte 
zin, moet men vandaag oog hebben voor de milieuaspecten. Het is dan ook 
passend dat een deskundige inzicht heeft in wat op dat vlak als schade 
kan optreden en hoe het kan ingeschat worden. Gedurende deze les zal het 
duidelijk zijn dat biotische en abiotische evenwichten, maar ook de eigen 
dynamiek van een ecologisch systeem en het ingrijpen in een systeem met 
eigen “set points” er toe kan leiden dat een andere benadering dan bij 
“klassieke” schadegevallen noodzakelijk is.

Bedrijfseconomische schade(*)
De schade die een bedrijf lijdt is vaak zo complex dat een accountant 
onder de arm dient genomen. Toch moet ook de technisch deskundige 
voldoende inzicht hebben in de gevolgen van een productieverstoring. 
Daarom verschaft deze les de nodige financieel-economische inzichten 
opdat op een efficiënte wijze kan samengewerkt worden met de accoun-
tant.
(*) Les kan niet via “streaming video” gevolgd worden.

Schatting van onroerende goederen
De waardebepaling van onroerende goederen vereist een grondige kennis 
van de vastgoedmarkt en de specifieke technieken voor waardebepaling. 
In deze les zal dan ook de nadruk gelegd worden op de juiste interpretatie 
van de diverse schattingselementen en op de verantwoording van de door 
de deskundige weerhouden ‘waardecijfers’ in het taxatierapport. Uitgaande 
van een “typeschattingsrapport”, zal er aangetoond worden hoe de deskun-
dige-taxateur methodologisch een gefundeerde waardebepaling uitvoert.

Gevalstudies
Schaderamingen zijn zeer complex omdat tal van aspecten simultaan onder 
ogen dienen genomen te worden. Daarom is het aangewezen een aantal 
schadebegrotingen uit de praktijk de revue te laten passeren. Deze les 
geeft een overzicht van de dagdagelijkse realiteit van de schaderaming.

Lesgevers: R. Claeys, G. Bogaert, W. Bruggeman, M. Bogaerts en  
R. De Lathouwer
Data: 29 maart, 5 en 26 april 2011

Module 7: Schriftelijke rapportering

Het deskundigenrapport als technisch-wetenschappelijk verslag
Dat een deskundigenrapport technisch-wetenschappelijk moet verantwoord 
zijn staat buiten kijf. Dit houdt echter meer in dan het gebruik van de 
juiste terminologie. Wat te doen met soortnamen, afkortingen en de bijla-
gen? De les overloopt systematisch alle technische en wetenschappelijke 
aspecten van een goed rapport binnen de wettelijke vereisten.

Geschreven communicatie
Wie moet rapporteren, moet zich kunnen inleven in zijn toekomstige lezers 
om boodschappen op een duidelijke, nauwkeurige en bondige manier te 
kunnen overbrengen. De sleutel tot doeltreffende geschreven communica-
tie ligt vooral in een heldere structuur op alle niveaus, van het verslag in 
zijn geheel tot individuele paragrafen en zinnen. Tijdens de les leren de 
deelnemers de Effectree®-methode voor zakelijke teksten kennen. 

Lesgevers: F. Louwers en F. Libin 
Data: 3 en 10 mei 2011

Slotmodule: Rechterlijke boodschap
Uit de mond van een ervaren rechter met heel veel belangstelling voor het 
deskundigenonderzoek horen we graag aan welke eisen de deskundige moet 
beantwoorden. Deze module kan niet via streaming video gevolgd worden.

Lesgever: G. De Croock
Datum: 17 mei 2011



lesgevers

Ik wens in te schrijven voor de opleiding Expertisetechnieken:
   Prijs

∏ Openingsmodule: Ter kennismaking  

 (enkel te volgen in combinatie met minstens 1 andere module) gratis

∏ Module 1: Het juridisch en deontologisch kader  e 220

∏ Module 2: Psychologie voor de deskundige e 330

∏ Module 3: Meten en vaststellen e 330

∏ Module 4: Verwerven van bijkomende informatie e 330

∏ Module 5: Verwerken van gegevens e 330

∏ Module 6: Schadeberekening e 330

∏ Module 7: Schriftelijke rapportering e 220

∏ Slotmodule: Rechterlijke boodschap e 110

∏ Alle modules e 1.760

∏ Informeer mij over andere opleidingen van het IVPV met als onderwerp:

Datum: Handtekening:

✂

Gelieve dit formulier ingevuld (in drukletters) en ondertekend 
terug te sturen.

Naam: 

Voornaam:  ∏ M  ∏ V

Privé-adres: Straat Nr. Bus

 Postnr.  Gemeente

Telefoon:

Bedrijf:

Functie: 

Adres bedrijf: Straat Nr. Bus

 Postnr.  Gemeente

Telefoon: Fax:

E-mail:

BTW nr.:

Factuur opmaken op naam van:   

∏ Bedrijf/instelling  ∏ Privé-adres

deelnemingsformulier

wetenschappelijk coördinator

Uw adresgegevens worden door het IVPV in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en programma’s;  
overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,  
heeft u recht op inzage, correctie of schrapping van de door het IVPV bewaarde informatie.

Prof. dr. ir. Jaak Christiaens

> dhr. Tom Barbe, Landmeterkantoor Tom Barbe
> prof. Kristiaan Bernauw, Vakgroep Economisch Recht, UGent
> dhr. Marc Bockstaele, Federale politie Gent
> dr. ir. Geert Bogaert, BOVA environmental consulting
> dr. Marcel Bogaerts, Omnimex
> prof. Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, UGent
> prof. Karen Broeckx, Vakgroep Procesrecht, arbitrage en interna-

tionaal privaatrecht, UGent
> prof. Werner Bruggeman, Vakgroep Accountancy en bedrijfs-

financiering, UGent & Vlerick Leuven Gent Management School
> prof. Jaak Christiaens, ere-professor UGent
> dhr. Rudy Claeys, Informatiebureau Claeys
> prof. Annie Cuyt, Departement Wiskunde en 

Computerwetenschappen, UA
> dr. Karen De Clerck, Vakgroep Textielkunde, UGent
> dhr. Guido De Croock, Rechtbank van Koophandel te 

Dendermonde  

Inschrijven via www.ivpv.ugent.be OF eventueel via dit formulier
> terug te sturen naar: UGent IVPV – t.a.v. Els Van Lierde, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde
> terug te faxen naar IVPV: 09 264 56 05

lesGeVers:
> prof. Robert De Lathouwer, Departement Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke 

ordening, K.U.Leuven
> prof. Philippe De Maeyer, Vakgroep Geografie, UGent
> dr. Patrick De Smet, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
> mevr. Francine De Tandt, Rechtbank van Koophandel te Brussel
> prof. Alain De Wulf, Vakgroep Geografie, UGent
> prof. Patrick Dirinck, Vakgroep Chemie/Biochemie, KaHo Sint-Lieven
> dhr. Peter Kerkhof, Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen
> ir. Fanny Libin, Communicatiebureau Forte 
> ir. Frank Louwers, Altina
> prof. Joke Meheus, Vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap, UGent
> dr. ir. Vincent Merken, ere directeur-generaal FOD Economie
> prof. Peter Ottoy, ArcelorMittal Flat Carbon Europe
> ir. Dirk Roelens, Impala 
> prof. Walter Steurbaut, Vakgroep Gewasbescherming, UGent
> prof. Herman Van Langenhove, Vakgroep Organische chemie, UGent 
> mevr. Inge Van Nieuwerburgh, Directie Onderzoeksaangelegenheden, UGent
> prof. Eveline Volcke, Vakgroep Biosysteemtechniek, UGent
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praktische inlichtinGen

Voor alle modules kan afzonderlijk ingeschreven worden. 

De lessen vinden plaats op dinsdagavond van 18u tot 21u30, 

in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.

De lessen worden gegeven aan de Universiteit Gent, Instituut 

voor Permanente Vorming, IVPV leszaal A, Gebouw ‘Magnel’, 

Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.

streaminG Video

De mogelijkheid bestaat om de lessen via streaming video te 

volgen, behalve de openingsmodule, de les rond bedrijfseco-

nomische schade en de slotmodule. Voor deze lessen dient 

men aanwezig te zijn in de IVPV leszaal.

Dankzij de streaming video methodiek kunnen deelnemers 

zelf kiezen waar en wanneer ze de les bekijken. Contacteer 

ons indien u hierover meer informatie wenst te ontvan-

gen. Een demo van deze methodiek kan u terugvinden op:  

http://www.ivpv.ugent.be/multimedia/demo.htm

Deze methodiek wordt enkel en alleen aangeboden indien er 

voldoende interesse is.

deelneminGsprijs

De deelnemingsprijs omvat lesgeld, cursusnota’s, frisdranken, 

koffie en broodjes. Betaling geschiedt na ontvangst van de 

factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na 

dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

 Prijs

Openingsmodule: Ter kennismaking 
(enkel te volgen in combinatie met minstens 1 andere module) gratis

Module 1: Het juridisch en deontologisch kader e 220

Module 2: Psychologie voor de deskundige e 330

Module 3: Meten en vaststellen e 330

Module 4: Verwerven van bijkomende informatie e 330

Module 5: Verwerken van gegevens e 330

Module 6: Schadeberekening e 330

Module 7: Schriftelijke rapportering e 220

Slotmodule: Rechterlijke boodschap e 110

Alle modules e 1.760

Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor 

een volledige opleiding (modules 0 t.e.m. 8) wordt voor alle 

bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, 

per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. 

Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.

Inschrijving gebeurt bij voorkeur via de website of door 

terugzending van het aangehecht deelnemingsformulier.

annulerinG

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de start van de oplei-

ding blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij 

latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, 

wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deel-

nemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus. 

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor 

deelnemers die geen getuigschrift van postacademische oplei-

ding beogen.

opleidinGscheques

De Universiteit Gent is erkend als opleidingsverstrekker in 

het kader van de opleidingscheques van het Vlaams Gewest. 

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, 

de opvolger van het BEA-systeem. U vindt meer info op www.

kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.O103 194). 

Voor bijkomende inlichtinGen

Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming

Els Van Lierde

Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde

Tel: +32 9 264 55 82

Fax: +32 9 264 56 05

E-mail: ivpv@UGent.be

www.ivpv.UGent.be

Indien u deze folder meerdere malen zou ontvangen, 

dan verzoeken wij u vriendelijk deze aan uw collega’s 

te bezorgen en ons dit te melden via e-mail.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om 

onvoor ziene redenen.

inlichtingen


