
postuniversitair
centrum

postuniversitair
centrum POSTACADEMISCHE VORMING

Netwerken en
netwerkapplicaties
vast & mobiel
spraak, beeld & data

Kortrijk, maart - mei 2017

Praktisch

7, 13, 27 maart, 18, 25 april, 2, 9 mei 2017
Telkens van 18 tot 21.30 uur. 
Pauze met drank en broodjes.

KU Leuven Campus Kulak Kortijk,  
E. Sabbelaan 53, Kortrijk

Inschrijving

Schrijf in vóór 1 maart 2017  
via http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 875 euro.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvin-
gen uit hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar op uw deelnamekosten via uw  
KMOportefeuille. Meer informatie op  
http://www.kmoportefeuille.be.

Attest van deelname 

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest 
van deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

INSCHRIJVEN 
VÓÓR

1 MAART
2017

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
Campus Brugge en Technologiecampus Oostende
E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

SESSIE 6
Draadloze netwerken en infrastructuur 

Dinsdag 2 mei 2017 

Door dr.ir. Lieven De Strycker, ESAT,  
KU Leuven Technologiecampus Gent

Inzake draadloze datacommunicatie worden 
er ieder jaar nieuwe technologieën op de 
markt gebracht waardoor het voor de ICT-
verantwoordelijken niet altijd evident is om de 
juiste oplossing te kiezen voor een specifiek 
probleem. Deze sessie wil een gestructureerd 
overzicht van deze mogelijke technologieën 
geven.

• WPAN, WLAN, WMAN, WWAN overzicht
• WPAN (Bluetooth & BLE, ZigBee, NFC)
• WLAN (WiFi)

Spectrum, normen en reglementering
WLAN IEEE 802.11a,b,g, n, ac, ad, …
PHY: Modulatietechnieken, bandbreedte, 
kanaalcodering, MIMO
MAC: Medium Access

SESSIE 7
Datacenters en clouddiensten

Dinsdag 9 mei 2017

door ir. Wim Boone, marktexpert datacenters 
en ICT, Ingenium n.v. en Peter Witsenburg, 
CEO van de Cloudmakelaar

Enerzijds bespreken we wat er noodzakelijk is 
bij een eigen datacenterinfrastructuur (power 
& cooling), gekruid met heel wat praktijkvoor-
beelden. 

Anderzijds bekijken we cloud computing vanuit 
het standpunt van de ICT manager die be-
trouwbare, schaalbare en flexibele oplossingen 
dient uit te werken op een pay per use basis.

Hoe u cloud computing succesvol inzet voor 
uw organisatie wordt in deze sessie voorzien 
van praktische tips en inspirerende voor-
beelden. U leert de baten en lasten van cloud 
computing voor uw eigen organisatie inschat-
ten en beter beslissen over de inzet van cloud 
gerelateerde technologieën en diensten in de 
praktijk. Ook gaan we kort in op de impact 
van de GDPR die vanaf 2018 voor elk bedrijf 
van belang zal zijn ter bescherming van uw 
persoonlijke informatie.
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Doelstelling

Gestructureerde bekabeling, Ethernet-netwerken 
en protocols, ISDN en SIP telefonie, opbouw van 
de huidige en toekomstige GSM-netwerken en 
datacenters,… zijn infrastructuurelementen die 
aan de basis liggen van onze vaste en mobiele 
netwerken. Wilt u inzicht verwerven in de net-
werken van vandaag én de toepassingen van 
morgen?

Deze geactualiseerde lessenreeks rond netwer-
ken brengt u basisbegrippen van informatie- en 
communicatietechnologie bij en plaatst de sterk 
evoluerende technologie in het juiste perspectief. 

U verwerft de nodige kennis om verschillende 
ICT-oplossingen te situeren en stelt u in staat om 
te communiceren met potentiële netwerkleve-
ranciers. In het licht van de snelle ontwikkelingen 
rond telecom- en datacomnetwerken gaat de les-
senreeks in op de hedendaagse en toekomstige 
technologie.

Doelgroep

De opleiding richt zich op een breed publiek van 
ICT-(project)verantwoordelijken, systeemontwik-
kelaars en -beheerders, technici,… van KMO’s, 
studiebureaus, ICT consultant bureaus, techni-
sche diensten van openbare besturen, hulpverle-
ningsdiensten,…

Organisatie

Werkgroep IT en Digitale Transformatie

Netwerken en netwerkapplicaties

SESSIE 1
Digitale Communicatie: principes, 
transmissiemethodes en  
gestructureerde bekabeling

Dinsdag 7 maart 2017

Door prof. dr. Steven Verstockt, Universiteit 
Gent – imec, IDLab en ir. Wim Boone, markt-
expert datacenters en ICT, Ingenium n.v.

• Algemene opbouw van een datacommunica-
tiesysteem aan de hand van een functioneel 
blokschema met aandacht voor signalen en 
spectra:

 Spectrum en bandbreedte van een signaal, 
samplen van signalen, kwantificeren van 
signalen, signaal/ruis verhouding
 Broncodering, encryptie, kanaalcodering, 
multiplexering en multiple access
 Gebruik frequentieband

• Hardware voor datatransmissie
 Basiseigenschappen van kabels: glasvezel 
en koperkabel
 Gestructureerde bekabeling cat 6A, cat 7, 
OM3, OS2,…
 Normen voor kabels en installaties (o.a. 
EN 50173, EN 50174, …)

• Business case

SESSIE 2 
Internet in a nutshell 

Maandag 13 maart 2017

Door ir. Andy Van Maele, idLab UGent / lector 
Netwerken & Security HoWest

Het Internet groeide van een experimenteel 
netwerk in de jaren 70 uit tot een wereldwijd 
netwerk dat in alle landen een standaard is 
geworden. Deze sessie biedt een volledig over-
zicht van de technologieën en hun samenwer-
king, die het Internet zo succesvol gemaakt 
hebben.

• Basiswerking van het IPv4 referentiemodel: 
TCP/UDP transportlaag, IP netwerklaag en 
Ethernet Data Link laag

• DNS, DHCP: twee ondersteunende protocol-
len voor elke IP node

• Network Address Translation (NAT): van 
oplapmiddel tot veelgebruikte oplossing

• Opbouw van access netwerken: verschillen 
tussen DSL (Belgacom) en Cable (Telenet) 
netwerken

PROGRAMMA

De opleiding bestaat uit 7 sessies. Een lijst van interessante websites en lectuur wordt voorzien per 
onderwerp en relevante business cases worden besproken.

SESSIE 3
Local Area Networks (LAN)  
en beveiliging

Maandag 27 maart 2017

Door ir. Andy Van Maele, idLab UGent / lector 
Netwerken & Security HoWest

Deze sessie maakt u wegwijs in de opbouw 
van een datanetwerk dat voorzien wordt van de 
nodige beveiliging.

• Opbouw LAN in bedrijfsnetwerken
  Gebruik van VLAN technologie
  Van trunking tot complexe switches
• Opbouw van een veilig netwerk

 Korte intro rond beveiliging op de verschil-
lende lagen (data-link, netwerk, transport 
en applicatie) en rond het gebruik van 
firewall
 Verschillende types firewalls en hun 
toepasbaarheid

  Gebruik van intrusie detectie systemen
 Gebruik van antivirus & content filtering 
oplossingen in een netwerk
 Vergelijking van VPN oplossingen (SSL vs 
IPsec)

• IPv6: basis en stand van zaken in België

SESSIE 4 
Netwerken voor externe communicatie 

Dinsdag 18 april 2017

Door ir. Wim Boone, expert ICT-infrastructuur, 
Ingenium n.v.

• Digitale telefonienetwerken met VoIP en UC
• Vast en mobiele telecommunicatie binnen 

het bedrijfsnetwerk met vergelijking (IP) 
DECT versus Wifi

• Publieke netwerken met transmissie via 
ISDN, xDSL, SDH en WDM, SIP

• Indoor coverage door mobiele netwerken
• Business case

SESSIE 5 
Mobiele communicatiesystemen 

Dinsdag 25 april 2017

Door prof.dr.ir. Sofie Pollin,  
afd. ESAT–TELEMIC, KU Leuven

De bedoeling van deze sessie is een overzicht 
te geven van de verschillende draadloze en 
mobiele communicatiesystemen die vandaag 
en morgen inzetbaar zijn in de persoonlijke en 
bedrijfsomgeving:

• Fundamentele concepten voor mobiele com-
municatie

• Toepassingsdomeinen voor draadloze com-
municatie: 2G, 3G, 4G en 5G-netwerken

• Opbouw van een mobiel communicatienet-
werk: UE, eNB, Evolved Packet Core 

• Begrippen: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE,  ...
• Gebruik van het spectrum en licensed versus 

unlicensed
• Aandacht voor straling en veiligheid
• Diversificatie van netwerken van spraak naar 

data en nieuwe toepassingen zoals massive 
IoT en ultra-reliable communicatie

• Hoog niveau vergelijking cellulaire netwerken 
en standaarden met unlicensed technologie


