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1 Personalia

� Naam: Peter Dedecker

� Adres: Isabellakaai 124, 9000 Gent

� Telefoon: 0486/15.23.20

� E-mail: Peter.Dedecker@VTK.UGent.be

� Geboortedatum: 7 november 1983

� Hobby’s en interesses:

– Sport: badminton, fietsen

– Sterke interesse in wetenschap, techniek, ICT, ontwikkeling en gebruik van vrije
software

– Ik hou er ook van de actualiteit en het reilen en zeilen in onze maatschappij op
de voet te volgen. Enige politieke interesse ontbreekt dan ook niet. Ik ontwikkel
graag mijn eigen visie op al deze zaken en heb een boontje voor mensen die, net
als ik, niet graag alles zomaar over zich heen laten passeren en er een eigen kijk
op nahouden. Ik wil graag ergens een toegevoegde waarde leveren, iets verbeteren,
vandaar ook mijn vele ambities en engagementen.

2 Opleiding

� 2001-heden: Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen optie ICT, Universiteit
Gent

� 1997-2001: Industriële Wetenschappen, Don Bosco TI Sint-Denijs-Westrem

� 1995-1997: Moderne Wetenschappen, Sint-Bernardus-College Oudenaarde

3 Studentenervaringen

� Stages
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– zomer 2005: Stage bij Siemens Herentals: draadloze netwerken, apparatuur en
(nieuwe) technologieën, netwerktoegang op (hogesnelheids)treinen, onderzoek naar
snelle handovers.

� Vakantiejobs

– arbeider (kalibratie van meetapparatuur) en kantoorautomatisatie (macro’s) bij
Alkor Draka, Oudenaarde

– jobstudent: arbeider (verpakking) bij Decoplast, Oudenaarde

� Extracurriculaire activiteiten

– 2005-2006: Ondervoorzitter Gentse StudentenRaad
– 2004-2005: Computerpraeses VTK Gent vzw: netwerk- en systeembeheer, website,

automatisatie
– 2003-2004: Penningmeester VTK Gent vzw
– 2003: Medestichter VTK Werkgroep Vrije Software: werkgroep ter promotie van

Vrije Software op de faculteit, sensibiliseren van het publiek hiervoor, ondersteu-
nend door het geven van lessen oa Linux en de populaire LaTeX-lessen.

– 2002-heden: Actief (verkozen) studentenvertegenwoordiger in opleidingscommis-
sies, computercommissies en faculteitsraad aan de Universiteit Gent - Faculteit
IngenieursWetenschappen en actief in de Werkgroep Internationaal van de Vlaam-
se Vereniging voor Studenten, voortrekker van een aantal initiatieven in de Gentse
StudentenRaad en de Facultaire Raad voor IngenieurStudenten.

– 2002-2005: Preventiestudent in de studentenhomes (equivalent Eerste Interventie
Ploeg): EHBO, evacuaties, brandbestrijding (basis en gevorderden)

– 2001: Stichter burgies.tk (samenwerkingsplatform studenten eerste kan burgerlijk
ingenieur, werd gebruikt voor de verspreiding van lesmateriaal, (opgeloste) oefe-
ningen, samenvattingen,... door studenten en sommige professoren)

4 Vaardigheden

4.1 ICT-vaardigheden

� Systeembeheer: Windows, Linux

� Programmeren: Java, C#, PHP, CORBA, webservices, beperkte kennis van C(++)

� Algemeen: telecommunicatie, (draadloze en bekabelde) netwerken en netwerkbeheer,
beveiliging (firewall, encryptie, systeembeveiliging), software ontwerp, databases, be-
sturingssystemen, servers, web, object-georienteerd programmeren, gedistribueerde sys-
temen

4.2 Kantoor

� Uitgebreide kennis van Linux (SuSE, Mandrake, Gentoo, Ubuntu), Microsoft Windows
(9X, NT, 2000, XP), OpenOffice.org, Microsoft Office, LaTeX, web, e-mail, basis van
grafische bewerkingen met The Gimp, PhotoShop, PaintShopPro en Inkscape (vectori-
eel).
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4.3 Talenkennis

Nederlands is mijn moedertaal en beheers ik dan ook uitstekend. In het Engels kan ik zowel
mondeling als schriftelijk vrij goed communiceren. Ik kan een Franstalig gesprek of een
Franstalige tekst begrijpen en zelf reageren op een middelmatig niveau. Een woordje Duits
kan ik ook nog begrijpen, maar dit is absolute basiskennis.

4.4 Rijbewijs

� Houder van een Europees rijbewijs B

5 Referenties

� ing. Dirk Steel, stageleider en directe overste tijdens de stage bij Siemens NV, zomer
2005, telefoon: 0475/70.83.90

� ir. Maarten Impens, voorzitter VTK Gent vzw 2004-2005, ondervoorzitter VTK Gent
vzw 2003-2004, telefoon: 0476/75.19.53

� ir. Stijn Baert, student-lid Raad van Bestuur Universiteit Gent 2004-2006, telefoon:
0486/49.27.52.
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