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Doelstelling 
Doelgroep



Waarover gaat het?

✔ Doorheen dit interactief en intensief 
opleidingstraject dompelen we je 
onder in de realiteit van de  
vastgoedsector. 

✔ We focussen op de essentiële 
inzichten in de vastgoedkunde en 
geven je tools om te groeien in je 
vastgoedcarrière. 

✔ Vastgoedprofessionals delen hun 
ervaringen. Je verruimt je netwerk 
met verschillende actoren en andere 
jonge talenten uit de sector.

✔ Een multidisciplinaire verkenning 
van het vakgebied vastgoedkunde 
opgebouwd vanuit ervaringen van 
en met de vastgoedsector.

Voor wie?

Je hebt de ambitie om een carrière uit  
te bouwen in de vastgoedsector. 

Je beschikt over een masterdiploma  
aangevuld met maximum 4 jaar  
werkervaring.

Het aantal plaatsen is beperkt tot  
25 young professionals.



Opleiding



Programma

Elke docent inspireert vanuit zijn persoonlijke professionele ervaring  
en deelt zijn passie voor de vastgoedsector. 

Verschillende vastgoedspelers gaan in op de essentials en op de vragen  
waarmee zij dagdagelijks geconfronteerd worden in de praktijk.  

Welke beslissingen nemen zij, en welke verantwoordelijkheid dragen zij? 

Ervaringen, deontologie, evoluties, interacties, uitdagingen, 
 tendensen en trends geven de inhoudelijke basics een extra dimensie.

Moderator: Adel Yahia, head of residential development AG Real Estate

Sessie 1 
Vastgoed speelveld

Faculty Club Leuven, maandag 26 september 2016 

Luc Plasman, CEO Wereldhave 
Drs. Paulus Van Wetten, strategist Syntrus  
Achmea Real Estate & Finance

• Ontwikkelen in vastgoed
• Het vastgoedsysteem en de vastgoedcyclus

horizon

Sessie 2  
Vastgoed-type-markten

CBRE Brussel, maandag 3 oktober 2016

Kim Verdonck, head of research & marketing CBRE 
Philip Walravens, CEO Tribeca Capital Partners 
Ann Schryvers, leasing manager retail AG Real Estate 
Jo De Wolf, CEO Montea 
Gaëtan Hannecart, CEO Matexi 
Stefaan Gielens, CEO Aedifica 
Arne Hermans, CIO Xior Student Housing

• Overzicht van de vastgoed-type-markten:  
kantoren, retail, logistiek & industrie,  
residentieel, zorgvastgoed en studentenvastgoed

• Feiten en cijfers, trends en tendensen  
van de verschillende deelmarkten



Sessie 3  
De investeerder, eigenaar, fund manager 

The Crescent Anderlecht, maandag 10 oktober 2016

Michel Van Geyte mrics, CIO Leasinvest Real Estate 
Philip De Greve, managing partner Pertinea Property Partners 
Patrick Meutermans, head of Belgium & The Netherlands AEW

• Soorten investeerders: korte termijn versus lange termijn 
actoren, institutionelen

• Doelstellingen van investeerders
• De investeringsbeslissing: rendement versus risico,  

yield en IRR, investeringswaarde versus marktwaarde

actoren



Sessie 4 
De architect

Buro II & ARCHI+I Gent, maandag 17 oktober 2016 

Rita Agneessens, partner en architect-urban planner 
BURO II & ARCHI+I

• Bouwtechnische begrippen zoals as-built,  
planlezen, BREEAM, meetstaten  
en bruto/netto ratio

• Ruimtelijke ordening en architectuur
• Duurzaam ontwerpen

Sessie 5  
De ontwikkelaar, promotor, aannemer, 
bouwheer en de overheid

Vanhaerents Gent, dinsdag 25 oktober 2016

Lode Waes, CEO Vanhaerents 
Rob Ragoen, projectontwikkelaar Vanhaerents 
Philip Borremans, business manager vastgoed PMV

• Het ontwikkelingsproces
• Publiek-private samenwerking (PPS)



Sessie 7  
De schatter, makelaar 
en beheerder

Phicap Brussel, maandag 14 november 2016

Céline Janssens mrics MRE, partner Stadim 
Michael Goldberg mrics, managing director PHICAP 

• Schattingsverslag: wat is het  
en hoe opbouwen?

• Positionering van asset, property en facility 
management. De verschillende rollen en de 
samenhang.

Sessie 6  
De advocaat, notaris en fiscalist 

Eubelius Brussel, maandag 7 november 2016

Tim Van Moorhem, advocaat Eubelius 
Korneel Decroix, advocaat Eubelius 
Katrien Kempe, advocaat K-Law 
Alexis Lemmerling, notaris Berquin notarissen

• Principes van asset deal, share deal  
en due diligence

• Btw, inkomstenbelastingen  
en registratierechten

• Vastgoedtransacties  
en zakelijke rechten

Sessie 8  
De bank

KBC Brussel, dinsdag 22 november 2016

Kim Creten mrics, CEO KBC Real Estate 
Carine Van Bever, head real estate management KBC Real Estate

• Wat is de rol van de bank  
binnen het vastgoed?

• Hoe ziet een dossier er uit?
• Types vastgoedfinanciering



Sessies 9 & 10  
De vastgoedcase

Case spot, dinsdag 29 november 2016  
Cofinimmo Brussel, dinsdag 6 december 2016

Yeliz Bicici, head of development Cofinimmo 
Christophe Petitjean, managing director rentalValue 
Eric Peeters, senior consultant Retail Invest EP 
Adel Yahia, head of residential development AG Real Estate

• Toelichting van de aangereikte essentials  
aan de hand van een concrete praktijkcase

case actie

Sessie 11   
Groeien in vastgoedkunde

Faculty Club Leuven, maandag 12 december 2016

Karine Vandenberghe, senior business coach Perpetos 
Bart Verhaeghe, voorzitter Uplace

young professionals 
passie voor vastgoed

  



Praktisch



Data en plaats

Maandag 26 september en 3, 10 en 17 oktober 2016
Dinsdag 25 oktober 2016

Maandag 7 en 14 november 2016
Dinsdag 22, 29 november en 6 december 2016

Maandag 12 december 2016

Op diverse locaties, telkens van 16 tot 20 uur,  
met een pauze om 18 uur  

en een afsluitende netwerkdrink om 20 uur. 

Op 3 oktober en 12 december organiseren we een netwerkdiner  
en eindigen we om 22.30 uur.

Inschrijven

Schrijf in vóór 21 september 2016  
via http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 2250 euro. 

Als alumnus van de opleiding  
Young professionals program Vastgoedkunde  

ontvang je bij doorstroom naar het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
een korting van 250 euro op de inschrijvingsprijs.

Bespaar op je deelnamekosten via de KMO-portefeuille.  
Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be.

Je krijgt nadien een attest van deelname.



Opleidingen Vastgoedkunde KU Leuven

Rond het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren we 
regelmatig uitdiepingsopleidingen en seminaries.

twitter.com/vastgoedkunde

Vastgoedkunde KU Leuven

http://kuleuven.be/vastgoedkunde



Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk 

Campus Brugge en Technologiecampus Oostende
E. Sabbelaan 53, bus 7643 - BE-8500 Kortrijk

tel. 056 24 61 84 - fax 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be

http://puc.kuleuven-kulak.be
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