2016 - 2017
Master in de
Interieurarchitectuur
WAT JE ZEKER MOET WETEN:
diploma
master in de interieurarchitectuur
studieduur
1 jaar = 60 studiepunten
aard opleiding
dagopleiding
werkmethoden
hoorcolleges, seminaries en ontwerpstudio
examenspreiding
semestersysteem, examens/jury na elk semester en
permanente evaluatie
brugprogramma’s
voorbereidingsprogramma voor studenten met een
academisch bachelordiploma architectuur. Schakelprogramma
voor studenten met een professionele bachelordiploma in de
interieurvormgeving

Troeven van de (master)opleiding
Troef 1: Bouwen aan een kwaliteitsvolle
leefinrichting voor iedereen
Als interieurarchitect geef je vorm aan de wereld waarin mensen leven en functioneren. Met specifieke ontwerpelementen zoals
licht, vorm, kleur en oppervlaktematerialen creëer je ruimtes waar
het aangenaam verblijven is. Hierbij hou je steeds rekening met zowel
esthetische en bouwtechnische aspecten als met de specifieke verwachtingen van de opdrachtgever. Creatief en met veel oog voor
detail en beleving zoek je als interieurarchitect telkens naar de beste
oplossing. Duurzaamheid, diversiteit en context staan hierbij centraal.
Je bent gericht op het interieur van de toekomst: je bent nieuwsgierig
naar nieuwe maatschappelijke trends, nieuwe materialen en technologieën, innovatieve programma’s voor bestaande gebouwen…
De toenemende complexiteit van interieurarchitectuur maakt
ook dat een onderzoekende houding onontbeerlijk is. Daarom kan
je je kennis in de master interieurarchitectuur verdiepen door deel te
nemen aan of aansluiting te zoeken bij lopend onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe woonvormen voor diverse groepen gebruikers,
onderzoek naar herbestemming, retail design of scenografie. Aandacht voor de mens, zijn/haar beleving en well-being in de ruimte is
hierbij onontbeerlijk. Uiteraard kan je ook zelf je eigen onderzoeksinteresses uitwerken. De eigenheid van een academische ontwerpopleiding maakt dat in de masteropleiding zowel klassieke als meer
artistiek-ontwerpmatige vormen van onderzoek aan bod komen.

Troef 2: Je eigen interesses volgen
In de masteropleiding zoek je aansluiting bij één van de onderzoeksseminaries om je masterproef te maken. Voor de ontwikkeling
van je masterproject kies je voor één van de vier ontwerpstudio’s,
om je op die manier verder te profileren als ontwerper.
De inhoud van de ontwerpstudio ‘Wonen (meubel)’ sluit aan bij
de klassieke opdrachten van veel interieurarchitecten, gericht op de
dagelijkse leefomgeving. Maar de laatste decennia eist de inrichting
van winkels, kantoren, cafés en restaurants een steeds belangrijkere
plaats op. De inrichting is het uithangbord van een zaak geworden.
Hier spelen we met de ontwerpstudio ‘Retail Design’ op in. Een
ander domein in volle ontwikkeling is ‘Scenografie’. Bij tentoonstellingen, theaters, publieke ruimtes, beurzen en allerlei events wordt
de vormgeving steeds belangrijker. De vierde ontwerpstudio speelt
sterk in op de maatschappelijke ontwikkeling van de ‘Herbestemming’ van ons bestaand patrimonium. Interieurarchitectuur heeft
immers heel vaak met herbestemming van bestaande ruimtes te
maken: van de aanpassing van woningen aan nieuwe eisen en wensen tot het geven van een nieuwe functie aan grote panden met een
belangrijke historische waarde en uitstraling.

www.fac-ARK.be
www.facebook.com/facARK

Troef 3: Focus op individuele begeleiding
In de ontwerpstudio’s kun je rekenen op individuele ondersteuning. Werken doe je in kleine groepen. Op die manier kun je je eigen
capaciteiten maximaal ontplooien.

Troef 4: Reallifeproblemen
Tijdens de opleiding kom je voortdurend in contact met het
werkveld, ook internationaal. Vele studiobegeleiders hebben een
eigen praktijk, wat een directe band met het actuele werkveld
garandeert. Daarnaast vertrekken de ontwerpoefeningen in de studio
van realistische scenario’s en vaak ook van reële sites. Daarnaast
is er ook plaats voor werf- en bedrijfsbezoeken, gastlezingen en
studiereizen.
In het masterjaar is er een uitgebreide projectstage voorzien,
in binnen- of buitenland, om intens kennis te maken met de
beroepspraktijk. Wie wil kan ook een semester in het buitenland
gaan studeren.

“De toenemende complexiteit
van interieurarchitectuur maakt
dat een onderzoekende houding
onontbeerlijk is."

Schets: Jens Mangelschots

Toelatingsvoorwaarden:
Rechtstreeks

Via een schakelprogramma

De master in de interieurarchitectuur is rechtstreeks toegankelijk
vanuit een academische bachelor in de interieurarchitectuur.


Via een voorbereidingsprogramma
Het voorbereidingsprogramma wordt gevolgd door studenten
met een academisch bachelordiploma architectuur en omvat 39 studiepunten.
De student maakt een keuze uit 2 ‘ontwerpstudio’s’ van 9 studiepunten en 2 ‘constructiemethodes en productietechnieken’ van 3
studiepunten gelinkt aan de ontwerpstudio’s.

Voorbereidingsprogramma
Verplichte opleidingsonderdelen

sp

Semiotiek van kunst en ruimte

3

Actualia scenografie en retail design

3

Projectmanagement

3

Actualia meubel en herbestemming

3

Portfolio en ontwerpersidentiteit

3

Keuzemodule (zie uitleg hierboven)

Schakelprogramma
Verplichte opleidingsonderdelen

sp

Semiotiek van kunst en ruimte

3

Actualia scenografie en retail design

3

Actualia meubel en herbestemming

3

Onderzoeksvaardigheden en begrippenkader
Scenografie, Meubel, Retail Design,
Herbestemming

3

Menswetenschappen 1

3

Menswetenschappen 2

3

Filosofie van het wonen

3

Portfolio en ontwerpersidentiteit

3

Keuzemodule (zie uitleg hierboven)

Constructiemethoden en
productietechnieken scenografie

3

Constructiemethoden en
productietechnieken retail design

3

Constructiemethoden en
productietechnieken meubel

3

Constructiemethoden en
productietechnieken herbestemming

3

Ontwerpstudio scenografie

9

Ontwerpstudio retail design

9

Ontwerpstudio meubel

9

Ontwerpstudio herbestemming

9

Totaal

Het schakelprogramma wordt gevolgd door studenten met een
professionele bachelor in de interieurvormgeving en omvat 48 studiepunten. De student maakt een keuze uit 2 ‘ontwerpstudio’s’ van
9 studiepunten en 2 ‘constructiemethoden en productietechnieken’
van 3 studiepunten gelinkt aan de ontwerpstudio’s.

Constructiemethoden en
productietechnieken scenografie

3

Constructiemethoden en
productietechnieken retail design

3

Constructiemethoden en
productietechnieken meubel

3

Constructiemethoden en
productietechnieken herbestemming

3

Ontwerpstudio scenografie

9

Ontwerpstudio retail design

9

Ontwerpstudio meubel

9

Ontwerpstudio herbestemming

9

39
Totaal

48

Studieprogramma van de masteropleiding
Overzicht masterjaar
De student kiest één ‘ontwerpstudio’ en maakt keuzes in het
kader van ‘onderzoeksseminarie’ en ‘projectondersteunende bijdrage’
in functie van zijn/haar specifieke masterproject/masterscriptie.

Opleidingsonderdelen

sp

Studio Ontwerpen (1 keuze)

15

Ontwerpstudio en seminarie
Wonen (meubel)

15

Ontwerpstudio en seminarie Scenografie

15

Ontwerpstudio en seminarie Retail Design

15

Ontwerpstudio en seminarie
Herbestemming

15

Onderzoeksseminarie

6

Keuzemodule

3

Projectondersteunende bijdrage
Interieurarchitectuur

3

Projectstage

6

Projectstage

6

Masterproef

30

Masterproject

20

Masterscriptie

10

Totaal

60

*Dit studieprogramma geeft het curriculum weer van academiejaar
2O15-2O16.
Vanaf 2O16-2O17 kunnen er enkele wijzigingen voorkomen.

meer info op www.uhasselt.be/studiegids

Masteropleiding
In de masteropleiding ligt het zwaartepunt bij de masterproef.
Je koppelt een ontwerpproject aan een scriptie. Voor de invulling
van je masterproef kun je meewerken aan lopende onderzoeksprojecten, maar ook je eigen traject als ontwerper verder ontwikkelen
door zelf een project voor te stellen en uit te werken. Je kan ook één
semester in het buitenland gaan studeren. Voor het overige bestaat
de masteropleiding uit een ontwerpstudio in combinatie met een
ontwerpseminarie, een specifiek onderzoeksseminarie, een intensieve workshop, een uitgebreide projectstage in binnen- of buitenland en een vrij in te vullen keuzemodule die eventueel ook gebruikt
kan worden om de stage verder uit te diepen. In de ontwerpstudio
kies je voor een van de vier domeinen: wonen (meubel), herbestemming, scenografie of retail design.

Studio Wonen (meubel)
Talrijke meubelketens bieden kant-en-klare interieurelementen, maar soms kan of moet een meubel of leefruimte letterlijk en
figuurlijk op maat van een specifieke gebruiker of situatie worden
ontworpen. Omdat hier de vormgeving heel dicht bij de gebruiker
staat, is een functionele en contextuele analyse cruciaal. Daarnaast is
ook een experimentele houding erg belangrijk in je onderzoek naar
vernieuwende concepten of een origineel materiaalgebruik. Zo kun
je bijvoorbeeld een stoel ontwerpen die een actuele herinterpretatie
is van een bepaalde ontwerpfilosofie, een leefruimte inrichten voor
mensen met functiebeperkingen, modulair klasmeubilair uitwerken
voor kinderen met autisme of mogelijke interieurtoepassingen ontwikkelen voor nieuwe ecologische materialen.

Studio Scenografie
Binnen het domein scenografie richten we ons op het
tentoonstellen van museumcollecties, het ontwerpen van decors
in de podiumkunsten, het ontwikkelen van beursstands van
organisaties of bedrijven en het vormgeven van bepaalde ‘events’
zoals stadsfestivals. Maar scenografie kan ook een ruimere invulling
krijgen. Dan gaat het om elk ontwerp dat een bijzondere zintuiglijke
belevingswaarde en betekenis kan geven aan een bepaalde plek.
In dit domein kun je bijvoorbeeld onderzoeken hoe je lokale musea
een nieuw elan kunt geven; via welke ingrepen je stedelijke ruimtes
als onverwacht decor kunt gebruiken voor locatietheater; hoe je
een nieuwe scenografische vormgeving kunt ontwikkelen voor
toekomstige begraafplaatsen; maar ook hoe je technieken uit film,
fotografie of actuele kunst kunt vertalen naar een sterke ruimtelijke
vormgeving.

Studio Retail design
De inrichting van commerciële ruimtes is een belangrijk
werkterrein voor interieurarchitecten. Vaak willen winkels een bepaald
beeld of ‘imago’ communiceren naar hun klanten toe. Het komt er
dus niet enkel op aan om een functioneel interieur te maken waarbij
aspecten als circulatie en verlichting optimaal worden toegepast,
maar evenzeer om een doordachte atmosfeer tot stand te brengen.
Als interieurarchitect kun je hier rekening houden met de zintuiglijke
indrukken van de bezoeker, om op die manier een verhaal te vertellen
via het interieur.

Studio Herbestemming
Op dit moment worden steeds meer middelen besteed aan
het in stand houden of herbestemmen van ons bestaand gebouwd
patrimonium, dan aan nieuwbouw. Deze trend zal in de toekomst
nog toenemen. Herbestemming is een steeds belangrijker domein
voor de interieurarchitect. Zo kun je bijvoorbeeld een masterproject
maken rond de herbestemming van een kerk, een oude fabriek,
een vakwerkboerderij of een watermolen. Belangrijk daarbij is de
beleving van de binnenruimte, met bijzondere aandacht voor het
‘geheugen’ van het gebouw.

“Herbestemming is een
steeds belangrijker domein
voor de interieurarchitect."

Wat na je opleiding?
Het brede veld van interieurarchitectuur
biedt vele beroepsmogelijkheden. In de
loop van je studie ontdek je waar je sterktes
en interesses als ontwerper liggen. Het
masterjaar biedt je de kans om je verder te
verdiepen in één specifiek domein, zodat je
met een duidelijk profiel op zoek kunt gaan
naar werk.

Beroepsuitwegen
- Zelfstandig interieurarchitect
- Interieurarchitect in een multidisciplinair
ontwerp- of studiebureau
- Interieurarchitect binnen (interieur-)
bouwfirma’s.
- Interieurarchitect gespecialiseerd in handel
en verkoop
- Interieurarchitect binnen overheidsdienst
(wonen, ruimtelijke ordening)
- Scenograaf of curator in een museum
- Zelfstandig meubelontwerper
- Onderwijs
- Onderzoeker (PhD) binnen de
onderzoeksgroep ArcK
- ...

Met je masterdiploma kun je als zelfstandige aan de slag. Je
klanten zijn dan vaak particulieren op zoek naar een (her)inrichting
van hun woning. Voor de vormgeving van cafés, restaurants en
winkels doen ondernemers eveneens steeds meer een beroep op
een interieurarchitect. Maar ook voor de inrichting van beurzen,
events en tentoonstellingen worden interieurarchitecten gevraagd.
Ook binnen de overheid (ruimtelijke ordening, wonen), sociale
huisvestingsmaatschappijen of sociale organisaties is er werk voor
interieurarchitecten.
Een interieurarchitect werkt steeds vaker in een team. De
complexiteit van de opdrachten vraagt om specifieke expertise. Je
werkt dan bijvoorbeeld samen met architecten en productdesigners,
of zelfs met grafische vormgevers of webdesigners, in ontwerp- of
studiebureaus die voor grotere projecten (kantoren, ziekenhuizen,
publieke gebouwen, shoppingcenters…) de competenties van goede
interieurarchitecten nodig hebben. Ook projectontwikkelaars, grote
bouwfirma’s of banken zetten steeds meer interieurarchitecten in
voor de ontwikkeling van projecten. Wie eerder een commerciële
roeping heeft, kan in handel en verkoop terecht. Meer specifiek kun
je in winkels voor wooninrichting zowel als ontwerper of als verkoper
aan de slag. Sommigen kiezen ervoor om eigen design te ontwerpen
en te verkopen.
Daarnaast kun je ook verder studeren. Afhankelijk van je interesse
en gevolgde traject kun je daarna bijvoorbeeld kiezen voor een
opleiding architectuur, productdesign of grafische vormgeving. Wie
zelf graag wil lesgeven - in het secundair of het volwassenenonderwijs
- kan eveneens een aanvullende lerarenopleiding volgen.
Tenslotte kun je na je studies ook een onderzoekscarrière
uitbouwen binnen het zich volop ontwikkelende veld van de
interieurarchitectuur door als wetenschappelijk medewerker of
doctoraatsstudent aan de slag te gaan. Ook een internationale stage
behoort tot de mogelijkheden.

Meer info of inschrijven
Marieke Swerts
marieke.swerts@uhasselt.be
011292120
Agoralaan gebouw E, 3590 Diepenbeek
www.fac-ark.be
www.facebook.com/facARK

