
Postacademische oPleiding

ExpErtisEtEchniEkEn
Methodologie van het deskundigenonderzoek

18 november 2021 – 2 juni 2022 

praktisch

prijs 

deze omvat lesgeld, hand-outs, 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. 

ter kennismaking * gratis *

Module 1: houding en gedrag van de deskundige € 310,-

Module 2: psychologie voor de deskundige  € 465,-

Module 3: Meten en vaststellen €  465,-

Module 4:  Verwerven van bijkomende informatie € 465,-

Module 5: Verwerken van gegevens € 465,-

Module 6: schadeberekening € 465,-

Module 7: schriftelijke rapportering € 465,-

ter afsluiting * gratis *

alle modules € 2.790,-

* voor alle modules kan afzonderlijk ingeschreven worden, behalve voor 
de openings- en slotles.

korting

•	 indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor 
de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige 
inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% 
verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke 
factuur. 

•	 aangepaste prijzen voor personeel van ugent 
•	 Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

annulering

raadpleeg onze annulatievoorwaarden op 
www.ugain.ugent.be/annulatievoorwaarden

kMO-portefeuille

universiteit gent aanvaardt betalingen via de Kmo-portefeuille 
(www.kmo-portefeuille.be; gebruik authorisatiecode dv.o103194).

tijdstip en locatie

•	 de lessen worden gegeven van 17u tot 20u30, in 2 delen, 
gescheiden door een broodjesmaaltijd en vinden plaats 
aan de universiteit gent, ugent academie voor ingenieurs, 
technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.

•	 alle lessen vinden plaats op een donderdag, behalve de les van 
21 december 2021. deze vindt plaats op een dinsdag. 

•	 de les van 2 juni 2022 vindt plaats in de rechtbank te gent, 
opgeëistenlaan 401a. 

•	 de openingsles (18 nov), de les over bedrijfseconomische 
schade (21 april) en de slotles (2 juni) kunnen enkel live ter 
plaatse gevolgd worden. de andere lessen kunnen zowel 
live ter plaatse, live online of on demand gevolgd worden 
(opnames te bekijken via een online leerplatform).

data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene 
omstandigheden. 

Organisatie

Universiteit Gent
ugain (ugent academie voor ingenieurs)
tech lane ghent science Park – campus ardoyen
technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
09 264 55 82
ugain@ugent.be - www.ugain.ugent.be

aLLE infO En inschrijVEn

www.UGain.UGEnt.bE/ExpErtisE



Deze opleiding gaat dieper in op de praktische 
aspecten van deskundigenopdrachten, u 
leert hoe u grondig en objectief onderzoek 
moet voeren en hoe u daar duidelijk over 
communiceert.

de deskundige kent de wetgeving die op hem van toepassing is. 
uiteraard, maar er is veel meer nodig om een goed onderzoek 
te voeren en tot een rapport te komen dat beantwoordt aan de 
verwachtingen van de opdrachtgevers.

in de toekomst zal de rechter zijn deskundigen ook meer gaan 
selecteren op hun methodologische capaciteiten. alle deskundigen 
genieten immers dezelfde opleiding qua wetgeving, dus de enige 
manier om zich te onderscheiden, is de manier van aanpak, zowel 
qua onderzoek als qua rapportering.

deze opleiding gaat dieper in op de praktische aspecten omtrent 
het uitvoeren van deskundigenopdrachten: hoe communiceer je 
met partijen en advocaten? hoe meet je en hoe interpreteer je de 
meetgegevens? hoe verwerf en verwerk je bijkomende gegevens? 
hoe bereken je een schade? hoe maak je een rapport dat voor de 
rechter en alle betrokkenen duidelijk is? deze opleiding leert u 
hoe u grondig en objectief onderzoek moet voeren en hoe u daar 
duidelijk over communiceert.

deze opleiding is complementair met de opleiding ‘inleiding 
tot het recht voor gerechtelijke experts’, georganiseerd door de 
rechtsfaculteit ugent (www.ugent.be/re/nl/opleidingen/levenslang-
leren/gerexpert). 

DOELpUbLiEk

deze opleiding richt zich voornamelijk naar aannemers, 
accountants, architecten, landbouwkundigen, bouwkundigen, 
ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ..., die in het 
kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als 
deskundige worden aangesteld door hoven, rechtbanken of 
verzekeringsmaatschappijen.

strEaMinG ViDEO

de openingsles (18 nov), de les over bedrijfseconomische schade (21 april) 
en de slotles (2 juni) kunnen enkel live ter plaatse gevolgd worden. de 
andere lessen kunnen zowel live ter plaatse, live online of on demand 
gevolgd worden (opnames te bekijken via een online leerplatform). 

GEtUiGschrift

u ontvangt een getuigschrift*, indien u slaagt voor het examen 
over de modules 1, 2 en 7, alsook over 2 vrij te kiezen modules 
(behalve de openings- en slotles).  

Examendata: 30 juni 2022 en 25 augustus 2022 telkens van 14u 
tot 17u (u dient 1 van deze data te kiezen.)

wEtEnschappELijk cOörDinatOr

prof. dr. ir. jaak christiaens

LEsGEVErs 

•	 dhr. tom barbe, landmeter-expert, landmeterskantoor tom 
barbe

•	 dhr. joost beke, bureau voor expertise en architectuur bvba 
•	 dhr. Marc bockstaele, (ere)hoofdcommissaris federale 

gerechtelijke politie
•	 prof. Dick botteldooren, vakgroep informatietechnologie, 

universiteit gent
•	 dhr. hans braeckman, Primoris
•	 prof. johan braeckman, vakgroep Wijsbegeerte en 

moraalwetenschap, universiteit gent
•	 dhr. alwin bruynooghe, griffier ondernemingsrechtbank gent
•	 prof. robby caspeele, vakgroep bouwkundige constructies, 

universiteit gent 
•	 prof. jaak christiaens, ere-professor universiteit gent
•	 dhr. rudi claeys, gastprof en docent aan verschillende 

hogescholen
•	 prof. annie cuyt, departement Wiskunde en informatica, 

universiteit antwerpen
•	 prof. Didier De buyst, veritas per scientiam 
•	 dhr. Guido De croock, voorzitter ondernemingsrechtbank 

dendermonde
•	 mevr. fleur De jaeger, loyens & loeff
•	 dhr. steve Delporte, laboratorium voor technische en 

Wetenschappelijke Politie te gent
•	 prof. philippe De Maeyer, vakgroep geografie, universiteit gent
•	 dr. patrick De smet, nationaal instituut voor criminalistiek en 

criminologie
•	 prof. alain De wulf, vakgroep geografie, universiteit gent
•	 prof. patrick Dirinck, odour & Flavour consultancy bvba 
•	 prof. sophie hoozée, vakgroep accountancy, bedrijfsfinanciering 

en Fiscaliteit, universiteit gent
•	 dhr. peter kerkhof, Federale gerechtelijke Politie antwerpen
•	 ir. fanny Libin, managementadviesbureau holix
•	 ir. frank Louwers, altina bvba
•	 dhr. toon Lysens, erevoorzitter rechtbank van Koophandel 

tongeren
•	 prof. freddy Mortier, vakgroep Wijsbegeerte en 

moraalwetenschap, universiteit gent 
•	 mevr. Leen nuytinck, voorzitter ondernemingsrechtbank gent
•	 prof. peter Ottoy, arcelormittal Flat carbon europe
•	 ing. hugo pirée, Fod economie – metrologie – nationale 

standaarden
•	 ir. Dirk roelens, partner moore stephens belgium, strategy & 

operations
•	 dhr. Geert Van cleemput, elscolab
•	 ir. toon Van Elst, olfascan
•	 mevr. Els Van hamme, van hamme architecten
•	 mevr. inge Van nieuwerburgh, directie 

onderzoeksaangelegenheden, universiteit gent
•	 prof. kris Verheyen, vakgroep omgeving, universiteit gent 

prOGraMMa 

tEr kEnnisMakinG
18 november 2021 | jaak christiaens en els van hamme

tijdens deze eerste avond wordt er ingegaan op de opportuniteiten in 
het aangeboden lessenpakket. deelnemers krijgen de kans elkaar te 
leren kennen. een vroegere deelnemer getuigt. 

1. hOUDinG En GEDraG Van DE DEskUnDiGE
25 november en 2 december 2021 | rudi claeys, toon lysens en Freddy 
mortier

het succes van een onderzoek hangt onder andere af van de houding 
van de deskundige ten opzichte van de partijen, de advocaten en de 
rechter. deze module geeft een overzicht van do’s-and-don’ts. de 
hierbij gegeven nuances en verklarende commentaren leiden tot de 
juiste praktische inzichten. een uiteenzetting over de morele aspecten 
van het beroep sluit hierbij naadloos aan en ook de beroepsrisico’s 
worden onder de loep genomen.

2. psychOLOGiE VOOr DE DEskUnDiGE
9, 16 en 21 december 2021 | marc bockstaele, johan braeckman en dirk 
roelens

in elk deskundigenonderzoek vormt het vraaggesprek de basis 
die het slagen van de opdracht mee bepaalt. deze module reikt 
eerst die elementen aan om dit gesprek te optimaliseren (d.w.z. 
gerichte gesprekstechniek) om daarna in te gaan op de analyse 
van de gegevens. dit vergt een oorzakengericht denken. beide 
methodologieën noodzaken een psychologisch inzicht gekoppeld aan 
een correct logisch denken, waarbij de deskundige redeneringsfouten 
moet herkennen en zelf vermijden.

3. MEtEn En VaststELLEn
20 en 27 januari en 3 februari 2022 | tom barbe, dick botteldooren, 
alain de Wulf, Patrick dirinck, Peter Kerkhof, hugo Pirée, geert van 
cleemput, toon van elst 

het wezenlijke van elk onderzoek ligt in de waarneming. en meer 
nog in het objectief kwantificeren ervan. dit betekent meten en/of 
fotografisch vastleggen. deze module geeft een duidelijk globaal beeld 
van het meten: beginnende met de wettelijke aspecten van het meten 
over het antwoord op de vraag wat en hoe te meten (geluid, geur, 
kleur, smaak). hierdoor is het mogelijk in te schatten wanneer een 
“sapiteur” dient ingeschakeld te worden en hoe ermee te overleggen. 
voor de fotografische opnamen voorziet deze module ook toepasselijke 
richtlijnen en geeft ze aan hoe fotografie en meten vandaag in elkaar 
overlopen.

4. VErwErVEn Van bijkOMEnDE infOrMatiE
10, 17 en 24 februari 2022 | hans braeckman, Fleur de jaeger, 
steve delporte, Philippe de maeyer, Patrick de smet en inge van 
nieuwerburgh

informatie verwerven begint bij een optimaal kennisbeheer (met zijn 
menselijke en ict aspecten). het betreft zowel kennis uit vroegere 
dossiers als het opvolgen van nieuwe kennis. dit laatste verwijst 
o.m. naar moderne wetenschappelijke databanken met de duidelijke 
vraag hoe ze te gebruiken. maar het gaat ook over de klassieke 
scheikundige en biologische labo’s waarbij er veel onwetendheid 
bestaat over de reikwijdte van de onderzoeksresultaten. en dit geldt 
ook voor de forensische labo’s. ten slotte kan men ook kennis puren uit 
beeldverwerking. dit komt allemaal aan bod in deze module.

5. VErwErkEn Van GEGEVEns
10, 17 en 24 maart 2022 | robby caspeele, jaak christiaens, annie cuyt 
en Peter ottoy

een gegeven staat zelden op zich en vereist vaak enige vorm van 
verwerking. bij tal van berekeningen stelt zich (meestal onbewust) een 
probleem van nauwkeurigheid. in veel andere gevallen moet er ook 
een statistische verwerking gebeuren of zal men moeten overgaan tot 
modelleren en simuleren. opdat de deskundige zijn geloofwaardigheid 
niet zou verliezen, moet hij uiteraard op een perfecte wijze kunnen 
omgaan met cijferwaarden. deze module gaat dan ook in op evalueren, 
interpreteren en weergeven van gegevens.

6. schaDEbErEkEninG
31 maart, 21 en 28 april 2022 | tom barbe, rudi claeys, jaak christiaens, 
didier de buyst, sophie hoozée en Kris verheyen

in elk geding is er sprake van een nadeel voor deze of gene partij. het 
begroten van dit nadeel vormt dan ook vaak een deel van de opdracht 
van de deskundige. meestal is het wel duidelijk of het om privéschade 
dan wel om bedrijfsschade gaat. maar het schadegeval kan ook 
betrekking hebben op onroerende goederen of typische milieuschade 
omvatten of het moet als contractschade bekeken worden. 

voor elk van deze gevallen geeft deze module de meest geëigende 
methode(s). alles wordt verduidelijkt met tal van voorbeelden uit 
concrete schadedossiers. 

7. schriftELijkE rappOrtErinG
5, 12 en 19 mei 2022 | Frank louwers, Fanny libin en joost beke

het eindverslag is zeer belangrijk en kan vergaande consequenties 
hebben. er mag dan ook geen enkel risico op misverstanden bestaan. 
dit is zowel een zaak van eenduidige geschreven communicatie, als van 
technisch-wetenschappelijk verslaggeving.

de regels om tot een doelmatige verslaggeving te komen, vormen de 
concrete inhoud van deze module die oog heeft voor de praktische 
hanteerbaarheid en de inzichtelijke concepten en dit allemaal binnen 
de wettelijke vereisten. tijdens de laatste les komen zelfs de concrete 
documenten aan bod en worden de tijdens de opleiding gemaakte 
oefeningen, onder de loep genomen.

tEr afsLUitinG
2 juni 2022 | alwin bruynooghe, jaak christiaens, guido de croock en 
leen nuytinck

tijdens deze slotavond is er de ontmoeting met de rechter en griffier. 
goede verstandhouding met de deskundige bepaalt mede de efficiëntie 
van de rechtbank. dit staat tenslotte rechtstreeks in verband met de 
perceptie en het vertrouwen in justitie. deze les vindt plaats in de 
rechtbank te gent. 

aLLE infO En inschrijVEn

www.UGain.UGEnt.bE/ExpErtisE* deze opleiding is een niet-juridische opleiding. het 
getuigschrift is daarom niet dienstig voor opname in het 
nationaal register van gerechtsdeskundigen.



Deze opleiding gaat dieper in op de praktische 
aspecten van deskundigenopdrachten, u 
leert hoe u grondig en objectief onderzoek 
moet voeren en hoe u daar duidelijk over 
communiceert.

de deskundige kent de wetgeving die op hem van toepassing is. 
uiteraard, maar er is veel meer nodig om een goed onderzoek 
te voeren en tot een rapport te komen dat beantwoordt aan de 
verwachtingen van de opdrachtgevers.

in de toekomst zal de rechter zijn deskundigen ook meer gaan 
selecteren op hun methodologische capaciteiten. alle deskundigen 
genieten immers dezelfde opleiding qua wetgeving, dus de enige 
manier om zich te onderscheiden, is de manier van aanpak, zowel 
qua onderzoek als qua rapportering.

deze opleiding gaat dieper in op de praktische aspecten omtrent 
het uitvoeren van deskundigenopdrachten: hoe communiceer je 
met partijen en advocaten? hoe meet je en hoe interpreteer je de 
meetgegevens? hoe verwerf en verwerk je bijkomende gegevens? 
hoe bereken je een schade? hoe maak je een rapport dat voor de 
rechter en alle betrokkenen duidelijk is? deze opleiding leert u 
hoe u grondig en objectief onderzoek moet voeren en hoe u daar 
duidelijk over communiceert.

deze opleiding is complementair met de opleiding ‘inleiding 
tot het recht voor gerechtelijke experts’, georganiseerd door de 
rechtsfaculteit ugent (www.ugent.be/re/nl/opleidingen/levenslang-
leren/gerexpert). 

DOELpUbLiEk

deze opleiding richt zich voornamelijk naar aannemers, 
accountants, architecten, landbouwkundigen, bouwkundigen, 
ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ..., die in het 
kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als 
deskundige worden aangesteld door hoven, rechtbanken of 
verzekeringsmaatschappijen.

strEaMinG ViDEO

de openingsles (18 nov), de les over bedrijfseconomische schade (21 april) 
en de slotles (2 juni) kunnen enkel live ter plaatse gevolgd worden. de 
andere lessen kunnen zowel live ter plaatse, live online of on demand 
gevolgd worden (opnames te bekijken via een online leerplatform). 

GEtUiGschrift

u ontvangt een getuigschrift*, indien u slaagt voor het examen 
over de modules 1, 2 en 7, alsook over 2 vrij te kiezen modules 
(behalve de openings- en slotles).  

Examendata: 30 juni 2022 en 25 augustus 2022 telkens van 14u 
tot 17u (u dient 1 van deze data te kiezen.)

wEtEnschappELijk cOörDinatOr

prof. dr. ir. jaak christiaens

LEsGEVErs 

•	 dhr. tom barbe, landmeter-expert, landmeterskantoor tom 
barbe

•	 dhr. joost beke, bureau voor expertise en architectuur bvba 
•	 dhr. Marc bockstaele, (ere)hoofdcommissaris federale 

gerechtelijke politie
•	 prof. Dick botteldooren, vakgroep informatietechnologie, 

universiteit gent
•	 dhr. hans braeckman, Primoris
•	 prof. johan braeckman, vakgroep Wijsbegeerte en 

moraalwetenschap, universiteit gent
•	 dhr. alwin bruynooghe, griffier ondernemingsrechtbank gent
•	 prof. robby caspeele, vakgroep bouwkundige constructies, 

universiteit gent 
•	 prof. jaak christiaens, ere-professor universiteit gent
•	 dhr. rudi claeys, gastprof en docent aan verschillende 

hogescholen
•	 prof. annie cuyt, departement Wiskunde en informatica, 

universiteit antwerpen
•	 prof. Didier De buyst, veritas per scientiam 
•	 dhr. Guido De croock, voorzitter ondernemingsrechtbank 

dendermonde
•	 mevr. fleur De jaeger, loyens & loeff
•	 dhr. steve Delporte, laboratorium voor technische en 

Wetenschappelijke Politie te gent
•	 prof. philippe De Maeyer, vakgroep geografie, universiteit gent
•	 dr. patrick De smet, nationaal instituut voor criminalistiek en 

criminologie
•	 prof. alain De wulf, vakgroep geografie, universiteit gent
•	 prof. patrick Dirinck, odour & Flavour consultancy bvba 
•	 prof. sophie hoozée, vakgroep accountancy, bedrijfsfinanciering 

en Fiscaliteit, universiteit gent
•	 dhr. peter kerkhof, Federale gerechtelijke Politie antwerpen
•	 ir. fanny Libin, managementadviesbureau holix
•	 ir. frank Louwers, altina bvba
•	 dhr. toon Lysens, erevoorzitter rechtbank van Koophandel 

tongeren
•	 prof. freddy Mortier, vakgroep Wijsbegeerte en 

moraalwetenschap, universiteit gent 
•	 mevr. Leen nuytinck, voorzitter ondernemingsrechtbank gent
•	 prof. peter Ottoy, arcelormittal Flat carbon europe
•	 ing. hugo pirée, Fod economie – metrologie – nationale 

standaarden
•	 ir. Dirk roelens, partner moore stephens belgium, strategy & 

operations
•	 dhr. Geert Van cleemput, elscolab
•	 ir. toon Van Elst, olfascan
•	 mevr. Els Van hamme, van hamme architecten
•	 mevr. inge Van nieuwerburgh, directie 

onderzoeksaangelegenheden, universiteit gent
•	 prof. kris Verheyen, vakgroep omgeving, universiteit gent 

prOGraMMa 

tEr kEnnisMakinG
18 november 2021 | jaak christiaens en els van hamme

tijdens deze eerste avond wordt er ingegaan op de opportuniteiten in 
het aangeboden lessenpakket. deelnemers krijgen de kans elkaar te 
leren kennen. een vroegere deelnemer getuigt. 

1. hOUDinG En GEDraG Van DE DEskUnDiGE
25 november en 2 december 2021 | rudi claeys, toon lysens en Freddy 
mortier

het succes van een onderzoek hangt onder andere af van de houding 
van de deskundige ten opzichte van de partijen, de advocaten en de 
rechter. deze module geeft een overzicht van do’s-and-don’ts. de 
hierbij gegeven nuances en verklarende commentaren leiden tot de 
juiste praktische inzichten. een uiteenzetting over de morele aspecten 
van het beroep sluit hierbij naadloos aan en ook de beroepsrisico’s 
worden onder de loep genomen.

2. psychOLOGiE VOOr DE DEskUnDiGE
9, 16 en 21 december 2021 | marc bockstaele, johan braeckman en dirk 
roelens

in elk deskundigenonderzoek vormt het vraaggesprek de basis 
die het slagen van de opdracht mee bepaalt. deze module reikt 
eerst die elementen aan om dit gesprek te optimaliseren (d.w.z. 
gerichte gesprekstechniek) om daarna in te gaan op de analyse 
van de gegevens. dit vergt een oorzakengericht denken. beide 
methodologieën noodzaken een psychologisch inzicht gekoppeld aan 
een correct logisch denken, waarbij de deskundige redeneringsfouten 
moet herkennen en zelf vermijden.

3. MEtEn En VaststELLEn
20 en 27 januari en 3 februari 2022 | tom barbe, dick botteldooren, 
alain de Wulf, Patrick dirinck, Peter Kerkhof, hugo Pirée, geert van 
cleemput, toon van elst 

het wezenlijke van elk onderzoek ligt in de waarneming. en meer 
nog in het objectief kwantificeren ervan. dit betekent meten en/of 
fotografisch vastleggen. deze module geeft een duidelijk globaal beeld 
van het meten: beginnende met de wettelijke aspecten van het meten 
over het antwoord op de vraag wat en hoe te meten (geluid, geur, 
kleur, smaak). hierdoor is het mogelijk in te schatten wanneer een 
“sapiteur” dient ingeschakeld te worden en hoe ermee te overleggen. 
voor de fotografische opnamen voorziet deze module ook toepasselijke 
richtlijnen en geeft ze aan hoe fotografie en meten vandaag in elkaar 
overlopen.

4. VErwErVEn Van bijkOMEnDE infOrMatiE
10, 17 en 24 februari 2022 | hans braeckman, Fleur de jaeger, 
steve delporte, Philippe de maeyer, Patrick de smet en inge van 
nieuwerburgh

informatie verwerven begint bij een optimaal kennisbeheer (met zijn 
menselijke en ict aspecten). het betreft zowel kennis uit vroegere 
dossiers als het opvolgen van nieuwe kennis. dit laatste verwijst 
o.m. naar moderne wetenschappelijke databanken met de duidelijke 
vraag hoe ze te gebruiken. maar het gaat ook over de klassieke 
scheikundige en biologische labo’s waarbij er veel onwetendheid 
bestaat over de reikwijdte van de onderzoeksresultaten. en dit geldt 
ook voor de forensische labo’s. ten slotte kan men ook kennis puren uit 
beeldverwerking. dit komt allemaal aan bod in deze module.

5. VErwErkEn Van GEGEVEns
10, 17 en 24 maart 2022 | robby caspeele, jaak christiaens, annie cuyt 
en Peter ottoy

een gegeven staat zelden op zich en vereist vaak enige vorm van 
verwerking. bij tal van berekeningen stelt zich (meestal onbewust) een 
probleem van nauwkeurigheid. in veel andere gevallen moet er ook 
een statistische verwerking gebeuren of zal men moeten overgaan tot 
modelleren en simuleren. opdat de deskundige zijn geloofwaardigheid 
niet zou verliezen, moet hij uiteraard op een perfecte wijze kunnen 
omgaan met cijferwaarden. deze module gaat dan ook in op evalueren, 
interpreteren en weergeven van gegevens.

6. schaDEbErEkEninG
31 maart, 21 en 28 april 2022 | tom barbe, rudi claeys, jaak christiaens, 
didier de buyst, sophie hoozée en Kris verheyen

in elk geding is er sprake van een nadeel voor deze of gene partij. het 
begroten van dit nadeel vormt dan ook vaak een deel van de opdracht 
van de deskundige. meestal is het wel duidelijk of het om privéschade 
dan wel om bedrijfsschade gaat. maar het schadegeval kan ook 
betrekking hebben op onroerende goederen of typische milieuschade 
omvatten of het moet als contractschade bekeken worden. 

voor elk van deze gevallen geeft deze module de meest geëigende 
methode(s). alles wordt verduidelijkt met tal van voorbeelden uit 
concrete schadedossiers. 

7. schriftELijkE rappOrtErinG
5, 12 en 19 mei 2022 | Frank louwers, Fanny libin en joost beke

het eindverslag is zeer belangrijk en kan vergaande consequenties 
hebben. er mag dan ook geen enkel risico op misverstanden bestaan. 
dit is zowel een zaak van eenduidige geschreven communicatie, als van 
technisch-wetenschappelijk verslaggeving.

de regels om tot een doelmatige verslaggeving te komen, vormen de 
concrete inhoud van deze module die oog heeft voor de praktische 
hanteerbaarheid en de inzichtelijke concepten en dit allemaal binnen 
de wettelijke vereisten. tijdens de laatste les komen zelfs de concrete 
documenten aan bod en worden de tijdens de opleiding gemaakte 
oefeningen, onder de loep genomen.

tEr afsLUitinG
2 juni 2022 | alwin bruynooghe, jaak christiaens, guido de croock en 
leen nuytinck

tijdens deze slotavond is er de ontmoeting met de rechter en griffier. 
goede verstandhouding met de deskundige bepaalt mede de efficiëntie 
van de rechtbank. dit staat tenslotte rechtstreeks in verband met de 
perceptie en het vertrouwen in justitie. deze les vindt plaats in de 
rechtbank te gent. 

aLLE infO En inschrijVEn

www.UGain.UGEnt.bE/ExpErtisE* deze opleiding is een niet-juridische opleiding. het 
getuigschrift is daarom niet dienstig voor opname in het 
nationaal register van gerechtsdeskundigen.



Postacademische oPleiding

ExpErtisEtEchniEkEn
Methodologie van het deskundigenonderzoek

18 november 2021 – 2 juni 2022 

praktisch

prijs 

deze omvat lesgeld, hand-outs, 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. 

ter kennismaking * gratis *

Module 1: houding en gedrag van de deskundige € 310,-

Module 2: psychologie voor de deskundige  € 465,-

Module 3: Meten en vaststellen €  465,-

Module 4:  Verwerven van bijkomende informatie € 465,-

Module 5: Verwerken van gegevens € 465,-

Module 6: schadeberekening € 465,-

Module 7: schriftelijke rapportering € 465,-

ter afsluiting * gratis *

alle modules € 2.790,-

* voor alle modules kan afzonderlijk ingeschreven worden, behalve voor 
de openings- en slotles.

korting

•	 indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor 
de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige 
inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% 
verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke 
factuur. 

•	 aangepaste prijzen voor personeel van ugent 
•	 Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

annulering

raadpleeg onze annulatievoorwaarden op 
www.ugain.ugent.be/annulatievoorwaarden

kMO-portefeuille

universiteit gent aanvaardt betalingen via de Kmo-portefeuille 
(www.kmo-portefeuille.be; gebruik authorisatiecode dv.o103194).

tijdstip en locatie

•	 de lessen worden gegeven van 17u tot 20u30, in 2 delen, 
gescheiden door een broodjesmaaltijd en vinden plaats 
aan de universiteit gent, ugent academie voor ingenieurs, 
technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.

•	 alle lessen vinden plaats op een donderdag, behalve de les van 
21 december 2021. deze vindt plaats op een dinsdag. 

•	 de les van 2 juni 2022 vindt plaats in de rechtbank te gent, 
opgeëistenlaan 401a. 

•	 de openingsles (18 nov), de les over bedrijfseconomische 
schade (21 april) en de slotles (2 juni) kunnen enkel live ter 
plaatse gevolgd worden. de andere lessen kunnen zowel 
live ter plaatse, live online of on demand gevolgd worden 
(opnames te bekijken via een online leerplatform).

data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene 
omstandigheden. 

Organisatie

Universiteit Gent
ugain (ugent academie voor ingenieurs)
tech lane ghent science Park – campus ardoyen
technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
09 264 55 82
ugain@ugent.be - www.ugain.ugent.be

aLLE infO En inschrijVEn

www.UGain.UGEnt.bE/ExpErtisE


