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SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR 

(IAR) 

 

1) STUDIE  

ORGANISATIE STUDIEVERBLIJVEN IN HET BUITENLAND BINNEN ARCHITECTUUR EN 
INTERIEURARCHITECTUUR 
 
Studenten AR en IAR kunnen op studie-uitwisseling gaan tijdens het eerste semester van hun eerste 
masterjaar.  
 
MOGELIJKE BESTEMMINGEN IN 2016-2017 

 
Voor 2016-2017 hebben de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur 
samenwerkingsakkoorden afgesloten met de hieronder vermelde instellingen (aantal studenten dat 

kan uitwisselen, aangeduid met een * zijn aantallen voor AR en IAR samen):   
 
Land Stad Taal # Instelling 

Architectuur 

UK Belfast Engels 2 Queens University of Belfast 

PL  Gdansk Engels 2 Gdańsk University of Technology 

TU Istanbul Engels (Turks) 4* Istanbul Kultur University 

D Kaiserslautern Duits  2* University of Applied Sciences Kaiserslautern 

D Trier Duits 2* University of Applied Sciences Trier 

D Aken Duits (Engels)  2 RWTH  

FR Lille  Frans 2 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille 

FR Saint-Etienne Frans  3 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint Etienne  

IT Milaan  Engels (Italiaans)  2 Politecnico di Milano (campus Leonardo) 

P Lissabon Engels (Portugees) 2 University Institute Lisboa (ISCTE) 

ES Valencia Engels (Spaans)  2  Universitat Politecnica de Valencia  

ES Sevilla  Spaans (Engels)  2* Universidad de Sevilla  

ES Coruña Spaans (Engels)  2* Universidad de Coruña 

NL Eindhoven Engels (Nederlands)  2 Technische Universiteit Eindhoven  

UK Lincoln Engels  University of Lincoln (in onderhandeling) 

Erasmus Belgica   

BE Luik Frans 2 Université de Liège, Faculté des sciences appliquées, MA AR 

Transition  

BR Sao Paulo Portugees 2 MacKenzie Presbyterian University 

SA Kaapstad Afrikaans (Engels) 2* Cape Town Universtity of Technology 
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ASEM DUO of ERASMUS+ INT CRED MOB 

CH Hong Kong Engels 2 Hong Kong University, Chinese University of Hong kong  

VN Ho Chi Min Engels 2 Ton Duc Thangh University 

EIGEN FINANCIERING 

TZ Dar Es Salaam Engels 2 ARDHI University 

Interieurarchitectuur 

D Kaiserslautern Duits  2* University of Applied Sciences Kaiserslautern 

D Trier Duits 2* University of Applied Sciences Trier 

IT Milaan  Engels (Italiaans)  2 Politecnico di Milano (campus Bovisa)  

P Porto Engels (Portugees)  2 Escola Superior De Artes e Design Matosinhos 

TU Istanbul Engels (Turks) 4* Istanbul Kultur University  

PL  Gdansk Engels 2* Gdańsk University of Technology  

ES Sevilla  Spaans (Engels)  2* Universidad de Sevilla  

UK Lincoln Engels  University of Lincoln (in onderhandeling) 

UK Londen Engels  University of Middlesex (in onderhandeling) 

Transition  

SA Kaapstad Engels (Afrikaans)  Cape Town Universtity of Technology 

ASEM DUO of ERASMUS+ INT CRED MOB 

CH Hong Kong Engels  Hong Kong Design Institute 

 

ORGANISATIE VAN HET STUDIEPROGRAMMA 
 

1) Het studieprogramma in de bacheloropleiding   
 

Om in aanmerking te komen voor een studie-uitwisseling moet een student het 
bachelordiploma AR of IAR behaald hebben in de eerste examenkans van het academiejaar 
voor de uitwisseling. Bij de selectie en de ranking voor de beurzen wordt rekening gehouden 

met de behaalde scores in de bacheloropleiding in het algemeen, en de resultaten op 
ontwerpoefeningen in het bijzonder.  
 

2) Het studieprogramma aan de gastinstelling tijdens het eerste semester 
 

Het studieprogramma in de gastinstelling wordt vastgelegd in overleg met de stafmedewerkers 

internationalisering AR of IAR. Indien mogelijk kiezen studenten in de gastinstelling een 
programma dat zo goed mogelijk aansluit bij hun gekozen specialisatie (IAR) of bij het 
programma van het eerste semester in de thuisinstelling (AR).   

 
3) Het studieprogramma in de masteropleiding tijdens het tweede semester  
 
Na terugkeer volgen studenten IAR het reguliere programma van het 2e semester van het 1e 

masterjaar interieurarchitectuur.  
 
Studenten AR volgen na terugkeer het vaste “programma bij terugkeer”, bestaande uit:  
 
 10 stp ontwerpen 4 = opdracht van semester 2 (contact: ontwerpstudioverantwoordelijke)  
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 3 stp constructie 4 = semester 2 + verplicht A-Z lezingen volgen, dit is ¾ stp van regulier 

(contact: Griet Verbeeck)  

 3 stp technische installaties 3 = semester 2 (contact: Griet Verbeeck)  

 6 stp draagstructuur 4 = semester 2 + semester 1 in zelfstudie (contact: Elke Knapen)  

 4 stp inleiding scriptie = individueel begeleid, gekoppeld aan seminarie (contact: 

seminarieverantwoordelijken)  

 4 stp management 4 = semester 2 (contact: Danny Windmolders)  

 Optioneel indien < 30 stp en min. 27 stp op Erasmus: 3 stp cultuurwetenschappen 4 = 

volledig in semester 2, dit zijn 3 van de 4 studiepunten van het reguliere programma, 

enkel indien er minder dan 30 stp opgenomen zijn in het buitenland (contact: Tim 

Vekemans) 

BEURSMOGELIJKHEDEN EN AANVRAGEN:  
 

1) ERASMUS 

 
Beursbedragen afhankelijk van locatie en type student (beurs-, bijna-beursstudent,…): 235 
- 435 Euro/maand (http://www.uhasselt.be/Erasmusbeurs) 
 

2) ERASMUS Belgica 
 

100 Euro + 100 Euro/maand, aanvraag: idem ERASMUS 

 
3) TRANSITION 

 
Duo-uitwisseling, 620 Euro/maand + reiskost (1100 Euro voor Brazilië en Hongkong) voor 
de Vlaamse student, zie ook: (http://www.uhasselt.be/UH/Scholarships/Transition-
Fellowship-Program.html).  

Interesse? Mail els.hannes@uhasselt.be asap (deadline dossier in 2015 was 13/03/2015) 
 

4) ERASMUS+ Int. Cred. Mob.  

 
650 Euro/maand + reiskost (1100 Euro). Interesse? Mail els.hannes@uhasselt.be asap  
 

5) ASEM-DUO   

 
Duo-uitwisseling, voor de Vlaamse student is het beursbedrag 650 Euro/maand + reiskost 
(1100 Euro/maand) + 200 Euro/maand extra indien voor studenten uit een kansengroep, 
zie ook (http://www.uhasselt.be/exchange_tijdens-je-studie).  
Interesse? Mail jan.vanrie@uhasselt.be asap (deadline dossier in 2015 was 13/03/2015) 
 
 

 
 

 
 
 

2) STAGE  

 
ORGANISATIE STAGEVERBLIJVEN IN HET BUITENLAND 
 
Studenten AR kunnen op buitenlandse projectstage gaan in het kader van het opleidingsonderdeel 
“Internationale projectstage” (3SP voor min 2 weken, of 6SP voor min 4 weken) na het 3e 

bachelorjaar en voor aanvang van het tweede masterjaar, al dan niet met ondersteuning van een 
beurs (VLIR-UOS, Transition of Generieke beurs). Indien een stage van 6SP wordt aangevat, vervalt 
het ‘keuzevak’ van 3SP in 2e MA.  
 
Studenten IAR kunnen op buitenlandse projectstage gaan in het masterjaar, in het kader van het 
opleidingsonderdeel “Projectstage” (6SP) of het keuzevak (opleidingsonderdeel 
“Projectondersteunende bijdrage interieurarchitectuur”, 3SP), al dan niet met ondersteuning van een 

beurs (VLIR-UOS, Transition of Generieke beurs). 

http://www.uhasselt.be/Erasmusbeurs
http://www.uhasselt.be/UH/Scholarships/Transition-Fellowship-Program.html
http://www.uhasselt.be/UH/Scholarships/Transition-Fellowship-Program.html
mailto:els.hannes@uhasselt.be
mailto:els.hannes@uhasselt.be
http://www.uhasselt.be/exchange_tijdens-je-studie
mailto:jan.vanrie@uhasselt.be
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MOGELIJKE BESTEMMINGEN IN 2016-2017 en aanvraag 
 
Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met mevr. Els Hannes (AR) of dhr. Jan Vanrie (IAR)   
 
 
 

3) SUMMERSCHOOLS  

 
ORGANISATIE SUMMERSCHOOLS IN HET BUITENLAND 
 
Studenten AR kunnen op summerschool gaan na het 1e masterjaar, in het kader van het 

opleidingsonderdeel “Individuele studiekeuze” > Conferenties en studiedagen (3SP) in functie van de 
masterscriptie.  
 
Studenten IAR kunnen op summerschool gaan na het 3e bachelorjaar, in het kader van het 
opleidingsonderdeel “Projectondersteunende bijdrage interieurachitectuur” (3SP). 

 
MOGELIJKE BESTEMMINGEN IN 2015-2016 

 
Neem hiervoor contact op met mevr. Els Hannes (AR) of dhr. Jan Vanrie (IAR)   
 
 
 
 

4) BIJKOMENDE INFO 

Bij verdere vragen zijn jij en je ouders steeds welkom bij: 
 

Dienst Internationalisering UHasselt: 
 

- Liesbeth Oeyen – Instellingscoördinator Erasmus  

(Rectoraatgebouw 3.02 – 011/26.80.66 – liesbeth.oeyen@uhasselt.be) 
- Erika Vandersmissen – Administratieve opvolging Erasmus  

(Studentenadministratie –011/26.81.69 – erika.vandersmissen@uhasselt.be) 
 

Faculteit Architectuur en kunst: 
- Interieurarchitectuur: Jan Vanrie 

(011/29.21.01 – jan.vanrie@uhasselt.be) 
- Architectuur: Els Hannes 

(011/29.21.06 – els.hannes@uhasselt.be) 
 

 

5) SELECTIE EN RANKING BUITENLANDS STUDIEVERBLIJF - ERASMUSBEURS 

 

Stap 1: Make up your mind! (Part one)   
 
De opleidingen architectuur en interieurarchitectuur bieden verschillende uitwisselings-

mogelijkheden. Informeer je!  

Stap 2: Make up your mind! (Part two)  

INFOMARKT Erasmus op 03/12/2015 vanaf 18:30u, Universiteit Hasselt, Gebouw D. Je wordt 

samen met jouw ouders uitgenodigd op de infomarkt waar je kan praten met studenten die op 

Erasmus geweest zijn en met de coördinatoren internationalisering. Over elke partnerinstelling 

wordt zoveel mogelijk informatie gegeven.  

Stap 3: Eerste kandidaatstelling  

mailto:liesbeth.oeyen@uhasselt.be
mailto:erika.vandersmissen@uhasselt.be
mailto:jan.vanrie@uhasselt.be
mailto:els.hannes@uhasselt.be
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Uiterlijk op 20/02/2016 moet jouw aanvraag voor een buitenlandse studie-periode ingediend 

zijn, online via het studentendossier: https://www.uhasselt.be/intranet-Studenten > “mijn 

studentendossier”.  

Een volledige kandidatuur bestaat uit een ingevulde kandidaatstelling met aanduiding van de 

gewenste bestemming(en) en een schriftelijke motivatie als bijlage. Als de vraag naar een 

bepaalde locatie groter is dan het aanbod dan wordt een prioritaire volgorde opgesteld op basis van 

het selectiegesprek (zie verder).  

De schriftelijke motivatie is een korte tekst in het Engels (200-400 woorden) waarin de student de 

reden van de kandidaatstelling aangeeft en de keuze voor een bepaalde bestemming verantwoordt. 

De student geeft ook aan of hij of zijn een onderscheiding behaalde op één van de projecten van 

de ontwerpstudio in het 2e of 3e bachelorjaar, en wat de titel van dat project was.  

Stap 4: Selectie en ranking in functie van de beurzen in de loop van maart.  

Elke kandidatuur wordt grondig gescreend door de opleiding met als doelstelling na te gaan of de 

betrokken student over voldoende vaardigheden beschikt om zijn leerproces in het buitenland zelf 

in handen te nemen en zijn studieverblijf tot een goed einde te brengen. Minimale criteria die 

daarbij gelden, zijn:  

 De student moet over de nodige academische capaciteiten beschikken om de 

vooropgestelde activiteit te kunnen uitvoeren. Er wordt in het bijzonder rekening gehouden 

met de reeds behaalde resultaten op ontwerpen.   

 De student moet over de nodige persoonlijke capaciteiten beschikken om de 

vooropgestelde activiteit te kunnen uitvoeren. Dit wordt getest in het selectiegesprek (zie 

verder) en verder afgetoetst met het onderwijsteam.  

 De student moet de onderwijstaal van het gastland, of de voertaal op de werkvloer goed 

beheersen. Dit wordt getest in het selectiegesprek (zie verder).    

Wanneer jouw eerste kandidaatstelling ontvankelijk is, dan word je uitgenodigd voor een 

selectiegesprek met de coördinator internationalisering, de studieloopbaanbegeleider en een 

ontwerpstudioverantwoordelijke van de faculteit ARK, voor 15 maart 2016. Je bereidt een korte 

PowerPointpresentatie voor waarin je weergeeft waarom je op uitwisseling wil gaan, en je moet 

een aantal vragen hierover beantwoorden. Er worden ook vragen gesteld in de onderwijstaal van 

het gastland, of in het Engels om jouw taalvaardigheid te testen. De presentatie telt minimaal 4 

slides, met volgende elementen:  

 BESTEMMING: Waar wil je op uitwisseling gaan? Stel de bestemming(en) voor  

 MOTIVATIE: Waarom wil jij op uitwisseling gaan, en waarom daar?  

 MEERWAARDE: Wat zijn jouw verwachtingen? Wat ga je leren & wat ga je missen?  

 GESCHIKTHEID: Waarom ben jij een goede kandidaat?  

Op basis van jouw resultaten in de opleiding en op basis van dit gesprek, maakt de 

selectiecommissie dan een rangschikking op voor de te verdelen beurzen. De selectiecommissie 

beslist bij consensus of een student al dan niet beantwoordt aan het profiel van 

uitwisselingsstudent en rapporteert hierover in een vertrouwelijk verslag dat wordt overgemaakt 

aan de centrale dienst Internationalisering. De facultaire selectiecommissie houdt rekening met de 

volgende elementen in het vereiste profiel van de student1: 

 de student heeft het vertrouwen van het lectorenteam  

 de student beschikt over een stabiele lichamelijke en mentale gezondheid 

 de student beschikt over sociale vaardigheden: duidelijke en correcte communicatie, 

bereidheid vreemde taal (talen) te leren, integreert zich makkelijk 

 de student is zelfredzaam en kan flexibel inspelen op nieuwe situaties 

                                                      
1 Zie ook: bijlage 2 selectiecriteria 

https://www.uhasselt.be/intranet-Studenten
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 de student komt afspraken na en kan samenwerken 

 de student is gemotiveerd voor een uitwisseling en ziet dit als een groeikans 

 de student stelt zich open voor andere culturen, denkbeelden, waarden en leefwijzen 

 de student heeft een opleidingstraject dat voldoende garanties biedt (inhoudelijke en 

academisch) voor een geslaagde uitwisseling 

 de student moet bereid zijn zich flexibel op te stellen wat betreft organisatorische en 

inhoudelijke omstandigheden die het gevolg zijn van het integreren van 

uitwisselingsprogramma’s in de opleiding 

 de student moet bereid zijn zich flexibel op te stellen wat betreft organisatorische en 

inhoudelijke omstandigheden die het gevolg zijn van de strikte administratieve 

verplichtingen die ons door de overheid worden opgelegd in functie van de 

beursadministratie 

 de student moet bereid zijn zich als ambassadeur van de UHasselt te gedragen  

Beurzen worden toegekend per faculteit en niet per opleiding. Er wordt een facultaire ranking 

opgesteld. Deze ranking gebeurt in de periode voor 15/03/2016.  

Stap 5: Bekendmaking ranking.  

Ten laatste op 15/03/2016 maakt de faculteit ARK het advies over aan de Universiteit Hasselt. 

Deze ranking wordt ook aan de studenten bekend gemaakt en de student krijgt een 10-tal dagen 

de tijd om zijn/haar deelname te bevestigen.  

Stap 6: Aanmelding bij een partnerinstelling.  

De UHasselt meldt de geselecteerde studenten (voorlopig) aan bij de partnerinstelling.  

Stap 7: Slagen voor jouw examens in eerste examenkans!  

De examencommissie beslist na de eerste examenkans of een student al dan niet de toestemming 

heeft om in het daaropvolgende academiejaar op uitwisseling te gaan. In geval van negatief 

advies, gaat de beurs naar de eerstvolgende gerangschikte kandidaat in de ranking van de 

beurzen. Studenten die aangemeld waren, maar die uiteindelijk toch niet (kunnen) gaan, worden 

afgemeld.  

Stap 8 en verder: Je neemt contact op met de partnerinstelling, je kiest de opleidingsonderdelen 

(learning agreement), je zoekt een kamer… en je geniet met volle teugen van het meest 

fantastische jaar uit jouw hele studieloopbaan!  
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Bijlage 1: Formulier kandidaatstelling > online invullen: zie “mijn studentendossier => 

exchange => kandidaatstelling exchange”  

 

Architectuur / Interieurarchitectuur - kandidaatstelling Erasmus 2016-2017 

1. Selecteer de opleiding waarvoor je ingeschreven zal zijn in 2016-2017, het 

academiejaar van uw uitwisseling (keuze: master architectuur of master 

interieurarchitectuur) 

 

2. Kies de gastinstellingen (inclusief de periode2) waarvoor je wenst te kandideren. 

Begin je selectie met de gastinstelling waaraan je de hoogste prioriteit geeft. 

 

3. Voeg een motivatiebrief toe (200 – 400 woorden in het Engels). In de 

motivatiebrief dien je volgende zaken aan te geven: 

 

- Of je al dan niet een modeltraject volgt;   

- Of je onderscheiding behaald hebt op één van je individuele 

projecten in de ontwerpstudio (niet op een groepswerk). Gelieve de 

titel van de opdracht te vermelden en de behaalde score. 

 

4. Bevestig je kandidaatstelling. Na bevestiging zijn wijzigingen niet meer mogelijk. 

Indien je op een ander moment aan je kandidaatstelling wenst verder te werken, 

sluit dan gewoon de pagina (alles wordt automatisch opgeslagen). 

  

                                                      
2 Studenten architectuur en interieurarchitectuur dienen hier altijd 1ste semester aan te duiden. Dit is de enige 
mogelijkheid om op uitwisseling te gaan. 
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Bijlage 2: Selectiecriteria 

Naam student:  

Aandachtspunt +/- Opmerking  

1. vertrouwen van het lectorenteam    

2. stabiele lichamelijke en mentale gezondheid    

3. sociale vaardigheden: communicatie, taal, integreren    

4. zelfredzaam en flexibel inspelen op nieuwe situaties    

5. komt afspraken na en kan samenwerken    

6. gemotiveerd, ziet dit als een groeikans    

7. zich open stellen voor andere culturen    

8. opleidingstraject dat voldoende garanties biedt    

9. flexibiliteit i.f.v. de eigen opleiding (terugkeer)    

10. flexibiliteit i.f.v. de uitwisseling (administratie)    

11. ambassadeur van de opleiding     

12. goede ontwerpvaardigheden    

13. taal    

14. motivatie    

15. maturiteit    

16. voorbereiding van de uitwisseling: kennis over partner?    

   

Vragen   

wat ga je missen ?    

sterke / zwakke eigenschap ?    

wat indien niet naar voorkeurbestemming ?    

 


