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Studeren aan de UHasselt? Groot 
gelijk. We hebben een uniek onder-
wijsmodel – een unieke manier van 
lesgeven, examens organiseren 
en samenwerken. Je studeert hier 
niet alleen, je wordt gevormd tot 
een bekwame en ondernemende 
student. Met de juiste skills  
voor je latere job. Ontdek snel de  
5 unieke troeven van de UHasselt.

UHasselt, dat ben jij

Een academische en  
actuele opleiding

Blijven leren, 
ook na je opleiding

Je horizon wordt verruimd

Je talenten worden  
optimaal benut

EEN UNIEK ONDERWIJSMODEL
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Alles draait om jou. Op verschillende manieren maken we die belofte waar.

1  Begeleid zelfstandig leren
Het onderwijs aan de UHasselt wil jou zelfstandig leren leren. In het begin word je intensief begeleid. 
Doorheen je studieloopbaan evolueer je naar autonoom leren. 

2  Veel interactie
Je wordt constant uitgedaagd om mee te zoeken naar het antwoord op je vragen. 
Eénrichtingsverkeer is er op de UHasselt niet bij, jouw deelname is cruciaal. 

3  Verschillende onderwijsvormen
Verwacht je aan een mix van onderwijsvormen: hoorcolleges, responsiecolleges (waarin je de leer-
stof bespreekt), groepsopdrachten, werkzittingen (waarin je oefeningen maakt), stages, practica, 
labo’s… Afwisselend en resultaatgericht.

4  Kwartielen en semesters 
De UHasselt wil tegen academiejaar 2018-2019 in alle opleidingen één uniforme academische 
kalender toepassen. 

Het jaar wordt opgedeeld in 2 semesters van elk 20 weken, elk semester kan opgedeeld zijn in 2 
kwartielen van telkens 10 weken (inclusief blok en examens). We verzekeren dat iedereen in het 
eerste bachelorjaar al binnen de 10 weken examens heeft, feedback krijgt en zijn leerproces zeer 
snel kan bijsturen. In deze korte lesperiodes krijg je een beperkt aantal opleidingsonderdelen zodat 
je intensief met de leerstof bezig bent en zodat de werkdruk gelijkmatig over het jaar gespreid wordt. 
Iedereen start en eindigt het academiejaar op hetzelfde moment en heeft op hetzelfde moment 
examens. Dit vergemakkelijkt o.a. het multidisciplinair samenwerken, de uitwisselingen met andere 
universiteiten of het overschakelen naar een andere studierichting.

Dit systeem is in 2017-2018 reeds van toepassing voor de opleidingen architectuur, interieurarchi-
tectuur, handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur (in 
de beleidsinformatica), biomedische wetenschappen, mobiliteitswetenschappen, chemie, fysica, 
biologie, wiskunde en informatica.  

5  Snelle evaluatie en feedback
Tijdens het eerste bachelorjaar heb je al vrij snel een eerste evaluatiemoment met snelle feedback. 
(vanaf 2018-2019 voor iedereen al binnen de 10 weken). Zo weet je meteen waar je staat en of je 
studiekeuze de juiste is. Deliberatie gebeurt na het eerste en na het derde bachelorjaar.

1. UHASSELT, DAT BEN JIJ
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2. JE HORIZON  
WORDT VERRUIMD

3. EEN ACADEMISCHE  
EN ACTUELE OPLEIDING

Aan de UHasselt maak je deel uit van een 
boeiende, dynamische, wereldwijde community:

1  Internationaal
De UHasselt - op een boogscheut van Maastricht, Luik en 
Aken - vormt een community van internationale docenten, 
assistenten, onderzoekers en studenten. Geniet bovendien 
als student van onze vele uitwisselingsakkoorden met buiten-
landse universiteiten, onderzoekscentra en organisaties. 

2  Participatie
Buiten je studies kan je ook actief meewerken aan de 
groei van de UHasselt als studentenvertegenwoordiger of 
medewerker van TEDxUHasselt.

2

1

3

3  Je horizon verruimen kan ook zo … 
Boeiend studentenleven? Vast en zeker! Neem een 
kijkje op  www.facebook.be/uhasselt 

De UHasselt stelt zijn expertise en kennis ter 
beschikking van de maatschappij. We denken 
mee na over oplossingen voor actuele proble-
men. En daar pluk jij de vruchten van.

1  Academische en beroepscompetenties
Vanaf je eerste bachelor leer je naast academische 
vaardigheden ook beroepsskills, zoals presenteren, 
communiceren, multidisciplinair samenwerken, zelfsturend 
handelen en leren en ethisch denken en handelen. Zo heb 
je straks een serieuze voorsprong als je werk zoekt.

2  In lijn met de actuele noden, de regio en 
de wereld
Onze opleidingen worden voortdurend geëvalueerd 
en bijgestuurd en sluiten nauw aan bij onze 
onderzoeksdomeinen, vragen van studenten, bedrijven 
en de overheid. De UHasselt zet zich in voor de 
maatschappelijke en economische ontwikkeling van 
Limburg en de hele Euregio.

2

2
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Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
volgen elkaar zó snel op dat je je kennis ook na 
je studies voortdurend moet updaten. Aan de 
UHasselt brengen we deze spirit van ‘levenslang 
leren’ op vele manieren in de praktijk.

Voor UHasselt-alumni staan er elk jaar heel wat boeiende 
lezingen en wetenschapscafés op het programma.

Heb je de onderzoeksmicrobe echt te pakken, dan kan je er 
voor kiezen om te doctoreren aan de UHasselt.

Ben je al aan het werk en wil je je graag bijscholen of 
heroriënteren? Dan kun je terecht bij SEE (School of Expert 
Education) voor verschillende postgraduaten en vormingen, 
voor ondernemers en werknemers. 

Je merkt het: eens UHasselt, altijd UHasselt!

4. BLIJVEN LEREN, 
OOK NA JE OPLEIDING
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Iedereen verschilt en heeft zijn eigen talenten. Om ze optimaal te ontwikkelen,  
focust de UHasselt sterk op:

1  Begeleide overgang van secundair naar hoger onderwijs
Kom vooraf proeven van de UHasselt, bijvoorbeeld tijdens de ‘open lesdagen’ en ‘meeloopdagen’. 

Ben je al ingeschreven, maar twijfel je aan je voorkennis? In september ben je welkom op de opfris-
cursussen van o.a. wiskunde, bouwchemie, biomechanica…

Bovendien word je als nieuwe student uitgenodigd voor een introductiedag waar je in een relaxte 
sfeer kan kennismaken met de campus, je docenten en je medestudenten.

2  Intense begeleiding 
Tussen jou en je docenten ligt een zeer lage drempel. Tijdens diverse contactmomenten en de colle-
ges kan je bij proffen en assistenten terecht voor meer uitleg. Heb je vragen over je studiemethode, 
studieplanning, je studieprogramma of je studievoortgang? Ons team van studie(loopbaan)begelei-
ders staat voor je klaar. In sommige opleidingen krijg je een mentor/coach toegewezen of bieden we 
tutorprojecten aan. 

3  Beter kiezen
Onze flexibele leertrajecten en onze studiebegeleiding helpen je vlot doorstromen naar een andere 
studierichting als je niet meteen je draai vindt. 

4  Kansen voor iedereen
De UHasselt ontwikkelde een diversiteitsbeleid voor studenten met een migratie-achtergrond, 
meertalige studenten, excellente studenten, topsporters, werkstudenten, student-ondernemers, 
studenten met een zorgopdracht en studenten met een functiebeperking. Zo maximaliseren we de 
studiekansen voor iedereen.

5. JE TALENTEN WORDEN 
OPTIMAAL BENUT



 Architectuur en kunst
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DESIGN FOR LIFE

BACHELOR 

Architectuur

180 SP

BACHELOR 

Interieurarchitectuur

180 SP

MASTER

Architectuur

120 SP

MASTER
Interieurarchitectuur

60 SP

MASTER

Interior Architecture*

60 SP

In de faculteit Architectuur en kunst staat de mens cen-
traal. Bouwen en ontwerpen doen we voor en met men-
sen. We zijn ervan overtuigd dat vandaag de mens, jij en 
ik, veel meer aan- dacht moet krijgen. Daarom brengen we 
in onze faculteit de hand, het hoofd en het hart bij elkaar.

Het ontwerpen is immers het werk van de hand. Creati- 
viteit is een belangrijke rode draad in het ontwerp, in het 
maken. Maar zonder beelden in je hoofd kan je hand 
niets. Over beelden en ontwerpen moet je reflecteren. 
Ze moeten gevoed worden door kennis. Tot slot moet 

het ontwerpen gebeuren met een hart. Ontwerpen is niet 
vrijblijvend: we willen ontwerpen met engagement, inzet, 
empathie, generositeit en ook met veel goesting. We willen 
ontwerpen voor iedereen, voor jong en oud. Dat moet je 
als student, maar later ook als architect of interieurarchi-
tect, met veel zorg en plezier kunnen doen.

De faculteit Architectuur en kunst wil in Vlaanderen en 
Europa toonaangevend zijn en wil met de studenten en 
onderzoekers een steen verleggen in het beter en mooier 
maken van deze wereld.

FACULTEIT
ARCHITECTUUR EN KUNST

* Engelstalige masteropleiding

NIEUW
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1. ARCHITECTUUR

Troeven

Bouwen aan de leef- 
omgeving van iedereen. 

Ontwerper, onderzoeker 
en manager.

Ontwerpstudio’s cen-
traal in de opleiding.

Architecten zoeken mooie, functio- 
nele en duurzame oplossingen om 
aangenaam en kwaliteitsvol te wonen 
en te leven. Ze spelen een belangrijke 
rol bij het bedenken en bouwen van 
woningen, winkels, kantoorgebouwen,  
scholen, bedrijven, ziekenhuizen, film-
zalen, musea… Kortom, als architect 
krijg je de kans om mee te bouwen 
aan de omgeving waarin we wonen, 
werken en leven.

Tijdens de opleiding leer je rekening 
houden met aspecten zoals vorm, 
kleur, licht, gebruik… Maar gebouwen 
moeten ook technisch goed in elkaar 
steken. Architecten staan vandaag 
voor tal van uitdagingen: energie- 
zuinig bouwen, duurzame materialen 
en technieken gebruiken, het cultu-
reel erfgoed respecteren, materialen 
recycleren en bestaande gebouwen 
hergebruiken. Duurzaamheid is de 
rode draad in een landschap dat 
constant verandert.

In de opleiding komen de drie rollen 
van de architect aan bod.

Een architect is in de eerste plaats 
een ontwerper. In de ontwerpstudio 
leer je goed ontwerpen. Dat wordt 
ondersteund door vaardigheden zoals 
schetsen, vormgeving en computer-  
tekenen. Maar je onderbouwt je ont- 
werpen ook met kennis van bouw- 
kunde, kunst en cultuur.

Als architect ben je bovendien 
onderzoeker. Complexe problemen 
doorgronden, maakt deel uit van het 
vak. Om tot optimale, innovatieve en 
duurzame oplossingen te komen, 
is een onderzoekende houding erg 
belangrijk. In de praktijk zie je dat 
architectenbureaus zich gaan ver-
diepen en specialiseren in bepaalde 
deelaspecten van architectuur zoals 
herbestemming, participatie of pas-
sief bouwen.

De derde belangrijke rol is die van 
manager. De architect is niet alleen 
manager van zijn bureau, maar ook 
de spil in het bouwproces. Hij werkt 
samen met ingenieurs, veiligheids- en 
milieucoördinatoren, aannemers… 
om een project tot een goed einde 
te brengen. Hij moet tegelijkertijd ook 
oog hebben voor de geldende wet- 
geving en procedures, de uitvoerings- 
termijn en het beschikbare budget.

De opleiding tot ontwerper is de 
belangrijkste. De ontwerpstudio’s 
staan dan ook centraal in de oplei- 
ding. In het eerste bachelorjaar start 
je met het creëren van eenvoudige 
ruimtes. Daarna mag je je wagen aan 
een woning. Aan het einde van de 
bacheloropleiding ben je al in staat 
om een complex programma te ont- 
wikkelen zoals een sociale woonwijk.

Ontwerpen doe je niet vrijblijvend. 
Je hebt daarvoor kennis nodig van 
materialen, constructietechnieken, 
bouwfysica... Tegelijkertijd leer je om 
het gebouw in zijn omgeving te plaat- 
sen. Die context is ruim. Je leeft in de 
wereld van vandaag met de bagage 
van het verleden en de blik op de 
toekomst. In een opleidingsonderdeel 
als cultuurwetenschappen kun je je 
hierin verdiepen.

Door stages, lezingen en excursies 
leer je het werkveld kennen. Je wordt 
bij ons niet opgeleid tot een dromer, 
maar tot een creatieve architect met 
een kritische blik, die oog heeft voor 
duurzaamheid, diversiteit en context, 
en die weet hoe een gebouw in elkaar 
steekt.

TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3

BACHELOR EN MASTER IN DE ARCHITECTUUR • 180 + 120 STUDIEPUNTEN
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Focus op individuele 
begeleiding.

Je eigen interesses  
volgen.

In de ontwerpstudio’s kun je rekenen 
op een sterke individuele begelei- 
ding. Werken doe je vooral in kleine 
groepen of individueel. Op die manier 
kun je je eigen talenten maximaal 
ontplooien.

Vanaf dag één leer je ontwerpen 
vanuit een onderzoekende houding. 
Je leert communiceren met anderen 
over jouw ontwerpen en je oefent 
om jouw werk te verdedigen voor 
een jury. Je leert ook om het eigen 
werkproces te managen en om een 
bouwproces te overzien.

Samenwerken met anderen train je 
door groepswerk. En natuurlijk staat 
creativiteit bij dit alles centraal. Zo 
bereiden wij jou optimaal voor op 
jouw carrière als architect.

In de masteropleiding specialiseer je 
je in de richting die je het best ligt. 
Vier deeldomeinen in de architectuur 
geven kleur aan vier keuzetrajecten: 
het bouwtechnische (bouwkunde), het 
conceptuele en sociale (cultuur), het 
contextuele (stedenbouw) of vorm- 
geving (beelding). Wie internationaal 
wil werken, kan voor een stage of 
studieverblijf in het buitenland kiezen, 
of een internationale ontwerpstudio in 
de eigen masteropleiding volgen.

TROEF 4 TROEF 5

“Je leeft in de wereld van vandaag met de 
bagage van het verleden en de blik op morgen.”
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Bacheloropleiding

De bacheloropleiding architectuur is georganiseerd in vier studio’s:
studio Ontwerpen, studio Beelding, studio Bouwkunde en studio Mens en Cultuur.

De Ontwerpstudio is de kern van de opleiding archi- 
tectuur. Hier leer je echt ontwerpen. De belangrijkste 
focus in de bachelorontwerpstudio is het wonen 
in al zijn facetten. In het eerste bachelorjaar krijg je 
basisbegrippen aangereikt, ontwikkel je ruimtelijk 
inzicht en een persoonlijke visie op architectuur. In 
het tweede bachelorjaar ontwerp je verschillende 
woonprogramma’s in diverse omgevingen. Op het 
einde van het derde bachelorjaar ben je in staat om 
een hele woonwijk te ontwerpen, inclusief de open- 
bare ruimte en verwante bouwprogramma’s. De 
ontwerpstudio organiseert ook elk jaar een studie- 
reis zodat je goede architectuur echt kunt beleven.

In de studio Beelding leer en oefen je de belangrijk- 
ste vaardigheden die je nodig hebt voor de verbeel- 
ding van ontwerpen. Het handmatig schetsen wordt 
intensief getraind. In de ateliers ‘vorm’, ‘kleur’ en 
‘beeldende kunst’ ontwikkel je inzicht in en gevoelig- 
heid voor vorm, kleur en kunst. Daarnaast wordt 
ruim aandacht besteed aan CAAD (Computer Aided 
Architectural Design).

De opleidingsonderdelen van de studio Bouwkunde 
leveren alle kennis aan die een architect moet bezit- 
ten om een ontwerp technisch te kunnen realiseren. 
Dat begint met een basis wiskunde en fysica als 
voorbereiding op draagstructuur en bouwfysica.
Ook materiaalleer en constructie van gebouwen 
worden vanaf het begin uitvoerig behandeld.

De studio Mens en Cultuur ondersteunt de opleiding 
tot architect vanuit de kunst-, cultuur-, en mens- 
wetenschappen. Een architect moet immers zelf- 
kritisch en maatschappijbewust kunnen reflecteren 
over zijn werk. De nadruk ligt op cultuurweten- 
schappen in relatie tot de domeinen van de cul- 
tuurfilosofie, de kunst en de architectuur. Daarnaast 
komen ook relevante aspecten uit de sociologie en 
de psychologie aan bod.

STUDIO ONTWERPEN STUDIO BOUWKUNDE

STUDIO MENS EN CULTUUR

STUDIO BEELDING

“Bij alles staat creativiteit centraal.”

meer info op www.uhasselt.be/architectuur

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Masteropleiding

In de tweejarige masteropleiding kan je jouw internationale competenties versterken door een stage of studieverblijf  
in het buitenland, of in de internationale ontwerpstudio. De ontwerpstudio’s focussen zich in de masters steevast op 
maatschappelijk relevante thema’s en grote ontwerpuitdagingen, zoals duurzame stedelijke ontwikkeling, herbestemming 
van erfgoed of kwaliteitsvolle architectuur voor industrie en toerisme. Je leert ontwerpen tot alles klopt: van masterplan 
tot bouwtechnisch detail, van visie tot presentatie. Bovendien hebben de projecten uit de ontwerpstudio’s vaak een 
internationale dimensie door de keuze van de locaties, internationale samenwerkingen of de aanwezigheid van internatio-
nale studenten en docenten. Deelnemen aan een internationale ontwerpstudio is dus een ideale manier om internationale 
ervaring op te doen. 

Naast de ontwerpstudio kies je tussen vier keuzetrajecten: seminarie Stedenbouw, seminarie Beelding, seminarie 
Bouwkundig Concept of seminarie Mens en Cultuur.

Deze keuze bepaalt ook het accent van je masterproef. De masterproef bestaat uit twee delen: een masterscriptie die 
begeleid wordt vanuit het seminarie van jouw keuze en een masterproject dat uitgewerkt wordt in de ontwerpstudio.

Als het gaat om de woonom-
geving, is de Vlaming de meest 
tevreden Europeaan. Nergens 
was de vrijheid om te bouwen zo 
groot, maar de medaille heeft een 
keerzijde. Onze woonomgeving is 
versnipperd en de maatschappe-
lijke kosten van dit wilde bouwen 
zijn gigantisch. In het seminarie 
Stedenbouw ga je op zoek naar 
manieren om dit fragmentatie- 
proces te stoppen en om te keren. 
Je tracht ‘realistische utopieën’ via 
kaarten, collages en levensgrote 
prototypes tastbaar te maken.

 

Tijdens dit seminarie bestudeer 
je architectuur in de context van 
andere hedendaagse kunst-
disciplines. Je  onderzoekt de 
raakvlakken tussen architectuur 
en aanverwante kunstvormen. 
Je komt in contact met gekozen 
kunstvormen, actuele beoefenaars 
hiervan en hun theoretici. Onder 
meer beeldende kunst, indus-
triële vormgeving en productie, 
grafische vormgeving, fotografie, 
muziek, gastronomie… kunnen 
aan bod komen.

In dit seminarie verdiep je je in 
het bouwtechnische aspect van 
architectuur aan de hand van 
recente innovatieve projecten en 
te herbestemmen gebouwen. 
Een belangrijke rol in dit seminarie 
is weggelegd voor het concept 
‘duurzame architectuur’. Je bestu-
deert ‘duurzaamheid’ niet alleen 
vanuit het oogpunt van toegepaste 
duurzame technieken, maar ook 
vanuit het geheel van architectoni-
sche waarden. Te denken valt dan 
aan ‘duurzaam bouwen’, ‘design 
for all’ en ‘herbestemming’.

Seminarie
Stedenbouw

Seminarie
Beelding

Seminarie
Bouwkundig
Concept1 2 3



Het seminarie Mens en Cultuur 
opent de mogelijkheden voor de 
studenten om binnen het brede 
veld van de cultuurwetenschappen 
onderzoek te verrichten. Het semi-
narie staat open voor studenten 
architectuur en interieurarchitectuur. 
Er wordt steeds gewerkt vanuit een 
realistische context om vervolgens 
op een vrije, creatieve en ‘verbeel-
dende’ wijze aan de slag te gaan. 
Het seminarie wil een vrijhaven 
zijn om experimenteel en over de 
grenzen van de opleuidingen heen 
te werken. 

Seminarie
Mens en Cultuur4

* ZELFSTANDIG ARCHITECT

* ARCHITECT IN EEN ONTWERP- OF STUDIEBUREAU

* ARCHITECT BINNEN BOUWFIRMA’S OF BANKEN

* ARCHITECT GESPECIALISEERD IN HANDEL EN  
VERKOOP (bv. winkelruimtes)

* ARCHITECT-AMBTENAAR BINNEN WOONBELEID,  
MONUMENTENZORG, STEDENBOUW, STADS- 
VERNIEUWING, VERGUNNINGENBELEID

* LEERKRACHT

* ONDERZOEKER (PhD) BINNEN DE  
ONDERZOEKSGROEP ArcK

* ...

ARCHITECTUUR

15

B E R O E P S U I T W E G E N
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2. INTERIEURARCHITECTUUR

Troeven

Bouwen aan een  
kwaliteitsvolle leef- 
inrichting voor iedereen.

Je eigen interesses  
volgen.

Focus op individuele 
begeleiding.

Reallifeproblemen.

Als interieurarchitect geef je vorm aan 
de wereld waarin mensen leven en 
functioneren. Met specifieke ontwerp- 
elementen zoals licht, vorm, kleur en 
oppervlaktematerialen creëer je ruim- 
tes waar het aangenaam verblijven 
is. Hierbij hou je steeds rekening met 
zowel esthetische en bouwtechni- 
sche aspecten als met de specifieke 
verwachtingen van de opdrachtgever. 
Creatief en met veel oog voor detail 
en beleving zoek je als interieurarchi- 
tect 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, innova- 
tieve programma’s voor bestaande 
gebouwen…

De toenemende complexiteit van 
interieurarchitectuur maakt ook dat 
een onderzoekende houding onont- 
beerlijk is. Je kunt deelnemen aan 
lopend onderzoek naar bijvoorbeeld 
nieuwe woonvormen of herbestem- 
ming, of zelf je eigen onderzoeksinte- 
resses uitwerken. De eigenheid van 
een academische ontwerpopleiding 
maakt dat zowel klassieke als meer 
artistiek-ontwerpmatige vormen van 
onderzoek aan bod komen.

De bacheloropleiding geeft je, naast 
een brede basisopleiding, ook de 
kans om jezelf te ontwikkelen in vier 
domeinen die elk een facet van de 
interieurarchitectuur omvatten. In de 
masteropleiding kies je voor één van 
deze domeinen om je masterproef te 
maken en je zo verder te profileren als 
ontwerper.

Het domein ‘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 restau- 
rants een steeds belangrijkere plaats 
op. De inrichting is het uithangbord 
van een zaak geworden. Hier spelen 
we met het domein ‘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 belang- 
rijker. Een laatste domein speelt sterk 
in op de maatschappelijke ontwikke- 
ling van de ‘Herbestemming’ van 
ons bestaand patrimonium. Interieur- 
architectuur 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.

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.

Tijdens de opleiding kom je voort- 
durend in contact met het werkveld, 
ook internationaal. Vele studiobege- 
leiders hebben een eigen praktijk, 
wat een directe band met het actuele 
werkveld garandeert. De ontwerp- 
oefeningen in de studio vertrekken 
vaak van realistische scenario’s en 
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 één semester in het 
buitenland gaan studeren.

Vanaf academiejaar 2016-2017 kan 
je na de bacheloropleiding een keuze 
maken tussen een Nederlandstalige 
of een Engelstalige masteropleiding 
interieurarchitectuur. De Engelstalige 
masteropleiding legt daarbij de focus 
op het domein herbestemming (adap-
tive reuse). In deze opleiding krijg je 
les van internationale (gast)docenten 
en werk je samen met internationale 
medestudenten.

TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3

TROEF 4

BACHELOR EN MASTER IN DE INTERIEURARCHITECTUUR • 180 + 60 STUDIEPUNTEN
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Bacheloropleiding

De bacheloropleiding interieur- 
architectuur is georganiseerd in vier 
studio’s: studio Ontwerpen, studio 
Beelding, studio Bouwkunde en 
studio Mens en Cultuur.

In de Ontwerpstudio – die het 
zwaartepunt vormt van de opleiding – 
komen alle ontwerpvaardigheden aan 
bod. Je leert er interieuropdrachten 
uitvoeren waarbij de moeilijkheids-
graad doorheen de bachelorjaren 
steeds wordt verhoogd.

Bij Scenografie werk je een tijdelijk 
ontwerp (tentoonstelling, beursstand, 
event) uit waarbij je vertrekt vanuit 
een opgegeven thema en locatie.

Bij Wonen (meubel) ga je een 
meubel of object (gebruiksvoorwerp) 
ontwerpen en concreet uitwerken 
(prototype op ware grootte in samen-
werking met het uitvoeringsatelier) dat 
een zelfstandige betekenis heeft of 
onderdeel uitmaakt van een totaal- 
inrichting.

Bij Retail design bouw je een 
complexe retailsituatie uit binnen een 
bestaande ruimtelijke site met histori-
sche of maatschappelijke relevantie. 
De voorkeur gaat daarbij uit naar 
grotere industriële panden.

Bij Herbestemming vertrek je vanuit 
een programma in een bestaand 
pand, bijvoorbeeld een oud industrie-
gebouw, een kantoorgebouw, kerk, 
klooster... Je leert de specifieke kwa-
liteiten van dat gebouw te ‘lezen’ en 
mee te nemen in een nieuw ontwerp.

“Naast ontwerpvaardigheden nemen ook 
onderzoeksvaardigheden een belangrijke plaats 
in het curriculum van de bacheloropleiding in.”
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In de vakken van de studio Beelding leer en oefen je 
de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt voor de 
verbeelding van ontwerpen. 
Waarnemen en je werk presenteren, leer je tijdens het eer-
ste en tweede bachelorjaar via de opleidingsonderdelen 
Schetsen en Computer Aided Architectural Design (schet-
sen in 2D en 3D). Je raakt er ook vertrouwd met digitale 
ontwerptools. Opdrachten binnen deze opleidingson-
derdelen worden vanaf het eerste jaar gekoppeld aan de 
opdrachten van de ontwerpstudio’s. In de opleidingson-
derdelen Beelding verwerf je basistechnieken uit de vrije 
en toegepaste kunsten. Je leert conceptueel denken, met 
oog voor beeldende expressie en experiment.

In de vakken van de studio Bouwkunde verwerf je de 
nodige kennis over de bouwtechnische aspecten van het 
ontwerpen. Via de vakken Inleiding tot de materiaalleer en 
Constructie en materiaalleer doe je een grondige kennis 
op over welke materialen en constructietechnieken je 
kunt gebruiken in je ontwerp, meestal aan de hand van 
casestudies en vaak gekoppeld aan de opdracht binnen 
de ontwerpstudio.

Structuren en ruwbouw vormt een goede basis voor de 
verbouwing van een bestaand pand tot een werk- en 
woonplek. In de opleidingsonderdelen Comfort en energie 
1 en 2 komen de begrippen verwarmings- en ventilatiesys-
temen, dag- en kunstlicht, en de basisbegrippen elektrici-
teit en sanitair aan bod.

 

Ook in het derde bachelorjaar vormt de ontwerpopdracht  
binnen de diverse ontwerpstudio’s een belangrijke  
leidraad. Zo komen voor de opdracht Wonen (meubel) 
materialen en specifieke bewerkingstechnieken aan bod. 
Voor de opdracht Retail design zijn dat dan weer installatie- 
technieken (elektriciteit en vocht- en ventilatiesystemen), 
voor Scenografie is dat akoestiek, lichte en demonteer- 
bare constructiemethoden en scenografisch licht.

In de vakken van de studio Mens en Cultuur krijg je in 
de eerste twee jaar van de bacheloropleiding een breed 
overzicht van de belangrijkste mens- en cultuurweten- 
schappen: (kunst)geschiedenis, filosofie, psychologie, 
sociologie, semiotiek… De focus ligt daarbij op hun belang 
voor interieurarchitectuur. De inhoud van het opleidings- 
onderdeel Actualia spitst zich in het derde bachelorjaar 
volledig toe op de vier domeinen die aan bod komen in de 
ontwerpstudio.

Naast ontwerpvaardigheden nemen ook onderzoeks- 
vaardigheden een belangrijke plaats in het curriculum van 
de bacheloropleiding in. Die vaardigheden boor je vooral 
aan tijdens de opleidingsonderdelen van de studio Mens 
en Cultuur en worden zoveel mogelijk gekoppeld aan 
het lopend onderzoek binnen de vier domeinen van de 
ontwerpstudio.

meer info op www.uhasselt.be/interieurarchitectuur

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Masteropleiding

In de masteropleiding ligt het zwaartepunt bij de masterproef. Je koppelt een ontwerpproject aan een scriptie. Voor de 
invulling van je masterproef kan 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 kunt 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.

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 belang- 
rijk in je onderzoek naar vernieu- 
wende concepten of een origi- 
neel materiaalgebruik. Zo kun je 
bijvoorbeeld een stoel ontwerpen 
die een actuele herinterpretatie is 
van een bepaalde ontwerpfiloso- 
fie, een leefruimte inrichten voor 
mensen met functiebeperkingen, 
modulair klasmeubilair uitwerken 
voor kinderen met autisme of 
mogelijke interieurtoepassingen 
ontwikkelen voor nieuwe ecologi-
sche materialen.

Steeds meer middelen worden 
besteed aan het in stand hou-
den of herbestemmen van ons 
bestaand gebouwd patrimonium, 
eerder 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 masterproef 
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.

De inrichting van commerciële 
ruimtes is een belangrijk werkter-
rein voor interieurarchitecten. Vaak 
willen winkels een bepaald beeld 
of ‘imago’ communiceren naar hun 
klanten. Het komt er dus niet enkel 
op aan om een functioneel interi-
eur 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 zintuig- 
lijke indrukken van de bezoeker, 
om op die manier een verhaal te 
vertellen via het interieur.

 

Wonen (meubel) Herbestemming Retail design1 2 3

Internationale masteropleiding interieurarchitectuur
Vanaf september 2016 biedt de faculteit Architectuur en kunst een internationale masteropleiding interieurarchi-
tectuur aan. De Engelstalige opleiding (‘Adaptive Reuse, Exploring Spatial Potentials and Poetics of the Existing’) 
focust op de herbestemming van historisch erfgoed, één van de onderzoeksspeerpunten van de faculteit Architec-
tuur en kunst. Mijngebouwen, industriële sites, oude postkantoren, kerken en kloosters: geen enkel continent heeft 
een rijker cultureel en industrieel erfgoed dan Europa. Maar dat historische gebouwenpatrimonium stelt ons ook 
voor uitdagingen. Houden we vast aan elk accent uit ons verleden of zoeken we naar een nieuwe bestemming? 
Hoe zorgen we ervoor dat onze pogingen om te conserveren de nieuwe gebruikswaarde niet overschaduwen? En 
hoe kunnen interieurarchitecten poëzie creëren binnen de bestaande structuren? Die maatschappelijke uitdaging 
vormt het uitgangspunt van deze nieuwe masteropleiding waarin je begeleid wordt door internationale (gast)docen-
ten en samen met internationale studenten les volgt. 

NIEUW

meer info op www.uhasselt.be/Master-of-interior-architecture-adaptive-reuse
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Binnen het domein Scenografie 
richten we ons op het tentoon- 
stellen van museumcollecties, 
het ontwerpen van decors in de 
podiumkunsten, het ontwikkelen 
van beursstands van organisaties 
of bedrijven en het vormgeven van 
bepaalde ‘events’ zoals stads-  
festivals. Maar scenografie kan 
ook een ruimere invulling krijgen. 
Dan gaat het om elk ontwerp dat 
een bijzondere zintuiglijke bele-
vingswaarde en betekenis kan 
geven aan een bepaalde plek. In dit 
domein kun je bijvoorbeeld onder- 
zoeken 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 vormge- 
ving kunt ontwikkelen voor toe- 
komstige begraafplaatsen. Maar 
ook hoe je technieken uit film, 
fotografie of actuele kunst kunt 
vertalen naar een sterke ruimtelijke 
vormgeving.

  

Scenografie4
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B E R O E P S U I T W E G E N

* ZELFSTANDIG INTERIEURARCHITECT (voor bv. inrichting van  
woningen, vormgeving van cafés, restaurants en winkels, inrichting 
van beurzen, events en tentoonstellingen)

* INTERIEURARCHITECT IN EEN ONTWERP- OF STUDIEBUREAU  
(meestal grotere projecten zoals kantoren, ziekenhuizen,  
publieke gebouwen, shopping centers)

* INTERIEURARCHITECT BINNEN BOUWFIRMA’S OF BANKEN

* INTERIEURARCHITECT GESPECIALISEERD IN HANDEL EN  
VERKOOP (bv. winkelruimtes)

* LEERKRACHT

* ONDERZOEKER (PhD) BINNEN DE ONDERZOEKSGROEP ArcK

* ...

INTERIEURARCHITECTUUR



 Bedrijfseconomische 
 wetenschappen  
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BEPAAL MEE DE 
BEDRIJFSECONOMISCHE TOEKOMST

Onze wereld verandert snel. De bedrijven van gisteren zijn niet de bedrijven van morgen.  
De opleidingen handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handels- 
ingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica vormen academische professionals die 
klaar zijn voor leidinggevende functies in de bedrijven en economie van morgen.

BACHELOR 

Toegepaste 
economische  

wetenschappen
(TEW)

180 SP

BACHELOR 

Handels- 
wetenschappen  

180 SP

2e & 3e BACHELOR 

Handelsingenieur

 120 SP

1e BACHELOR - 60 SP

Handelsingenieur & Handelsingenieur 
                                             in de beleidsinformatica

2e & 3e BACHELOR 

Handelsingenieur 
in de beleidsinformatica

120 SP

MASTER

TEW

60 SP

MASTER
Handels-  

wetenschappen 
60 SP

MASTER

Handelsingenieur 

120 SP

MASTER

Handelsingenieur 
in de beleidsinformatica

120 SP(vermoedelijke aanvang in 
academiejaar 2018-2019)

FACULTEIT
BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

 Bedrijfseconomische 
 wetenschappen  
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DE OPLEIDINGEN  
AAN DE FACULTEIT BEDRIJFS- 
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

De opleiding handelswetenschappen vormt bedrijfs- 
economen met een sterke voeling voor de bedrijfs-
realiteit gebouwd op een stevige wetenschappelijke 
expertise. Als handelswetenschapper verwerf je 
kennis en vaardigheden uit verschillende functio-
nele bedrijfsdomeinen (boekhouden, marketing, 
logistiek…) en leer je de kennis uit de verschillende 
domeinen linken. Tijdens de opleiding word je 
geconfronteerd met complexe bedrijfsproblemen 
waarvoor een reële oplossing moet worden gevon-
den aan de hand van aangeleerde modellen en 
methodes. In je latere carrière zal je als handels- 
wetenschapper de vruchten kunnen plukken van 
deze aangeleerde oplossingsgerichte management-
vaardigheden. Bedrijfsoriëntatie loopt als een rode 
draad door de opleiding.

Naast toegepaste bedrijfseconomische kennis 
verwerf je als TEW’er ook een grondige algemene 
economische kennis die je toelaat om diepgaande 
analyses en optimale oplossingen voor diverse 
beleidsproblemen te formuleren. Tijdens de 
opleiding leer je verschillende theorieën, modellen 
en analytische instrumenten gebruiken om in een 
veranderende (wereld)omgeving steeds tot optimale 
strategische keuzes te komen. Hiervoor kun je 
steunen op een gedegen kennis van verschillende 
functionele domeinen van de bedrijfseconomie. De 
TEW’er is niet alleen een specialist in zijn domein, 
maar ook een onmisbare schakel tussen zowel de 
verschillende bedrijfsfuncties binnen een organisatie 
als tussen deze organisatie en het bredere maat-
schappelijk veld.

Een handelsingenieur is de cruciale schakel tussen 
(bedrijfs-)economische activiteiten en ingenieurs- 
activiteiten. Je verwerft bovenop een gedegen 
bedrijfseconomische kennis en vaardigheden ook 
kennis van technologie en (productie-)processen. 
Als handelsingenieur ben je in staat om complexe en 
technische processen binnen en tussen ondernemin-
gen te optimaliseren in functie van een meer effec-
tieve en efficiënte bedrijfsvoering. Om een antwoord 
te formuleren op deze complexe uitdagingen gebruik 
je gevorderde kwantitatieve methoden waarin zowel 
economische als technische factoren worden meege-
nomen. Een handelsingenieur vervult een brugfunctie 
tussen het management van de verschillende functio-
nele domeinen in een bedrijf zoals productie, logistiek, 
financiën, verkoop en onderzoek en ontwikkeling.

Een handelsingenieur in de beleidsinformatica is in 
de eerste plaats een handelsingenieur met name in 
de bachelorjaren zijn beide opleidingen dus sterk 
gelijklopend. Je verwerft inzicht in de werking van 
de verschillende functionele domeinen, met een 
focus op bedrijfsprocessen en de rol van data en 
informatie. Je leert de verschillende activiteiten in 
een proces in kaart te brengen en analyseren waar 
doorstroming van werk en informatie kritisch of 
problematisch is en nieuwe processen ontwerpen. 
Hiertoe verwerf je vaardigheden om grote hoeveel-
heden data efficiënt te verwerken en analyseren. 
Aansluitend leer je de nodige systemen te ontwer-
pen die deze processen ondersteunen en tijdig de 
juiste informatie aanreikt zodat werknemers de juiste 
beslissingen nemen. Als handelsingenieur in de 
beleidsinformatica beschik je over de nodige kennis 
en vaardigheden om door te groeien tot architect 
van een bedrijf.

HANDELSWETENSCHAPPEN

TOEGEPASTE ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN

HANDELSINGENIEUR

HANDELSINGENIEUR IN DE 
BELEIDSINFORMATICA
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Waarom kiezen voor een economische opleiding aan de UHasselt?
1   SNELLE FEEDBACK 

Tijdens het eerste bachelorjaar is het eerste evaluatiemoment reeds na 7 weken. Je krijgt dus snel feedback 
over de stand van zaken omtrent je studieresultaten, maar ook je studiekeuze. Door deze snelle feedback kan 
je kort op de bal spelen, je studiemethode aanpassen of eventueel heroriënteren.

2   KLEINSCHALIGHEID 
Tijdens je opleiding sta je er niet alleen voor! De docenten staan steeds klaar om je te helpen met zowel inhou-
delijke, vakgebonden vragen alsook met andere vragen die je studiesucces kunnen bevorderen. De drempel 
tussen studenten en docenten is laag. 

3   BEGELEIDING
De faculteit beschikt over een uitgebreid gamma begeleidingsmogelijkheden. Voor vakinhoudelijk onder-
steuning kan je terecht bij docenten en assistenten. Of kan je gebruik maken van tutorsessies. Tijdens deze 
sessies geven succesvolle hogerejaarsstudenten uitleg bij de oefeningen uit de werkzittingen en gaan ze in op 
jouw vragen. Naast vakinhoudelijke ondersteuning voorziet de faculteit ook begeleiding bij je studiemethode,  
-keuze en -loopbaan. 

4   ONDERWIJSLEEROMGEVING
We streven naar een krachtige en activerende onderwijsleeromgeving, met een waaier van interactieve werk-
vormen. Tijdens meer dan de helft van de contacturen werk je interactief en in kleine groep (max. 40 studen-
ten). Dit helpt je ook om het studiemateriaal te verwerken. 

5   LINK MET ONDERZOEK
Om hoogwaardig onderwijs te bieden, streven we ernaar om het onderwijs te bouwen op (eigen) actueel 
wetenschappelijk onderzoek, en tegelijk zoveel mogelijk de link met de realiteit te leggen via, bijvoorbeeld, 
reële casestudies en gastsprekers. 
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1. HANDELSWETENSCHAPPEN
BACHELOR EN MASTER IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN *

180 + 60 STUDIEPUNTEN

Troeven

Management en ondernemerschap. Een ‘hands-on’ opleiding.

Multidisciplinair.

Studiebegeleiding.

De opleiding handelswetenschappen is een nieuwe, 
academische opleiding aan de UHasselt. Ze is afgestemd 
op de noden van de markt, zodat je als afgestudeerde 
handelswetenschapper voldoet aan de verwachtingen van 
potentiële werkgevers. De werkgevers verwachten dat 
handelswetenschappers goede ondernemerschapsvaar-
digheden bezitten. Daarom krijgen deze vaardigheden een 
prominente plaats in de opleiding. Zo leer je in de tweede 
fase van de opleiding een ondernemingsplan opstellen, dat 
je vervolgens in de praktijk mag omzetten. Bovendien ver-
werf je de nodige communicatievaardigheden om je ideeën 
en producten aan de man te brengen.

De opleiding handelswetenschappen is sterk praktijk- en 
toepassingsgericht. In veel opleidingen moet je eerst de 
theorie bestuderen om daarna oefeningen te maken. 
Bij handelswetenschappen verloopt het leerproces net 
andersom! De theorieën en onderzoeksmethoden die je 
nodig hebt om de bedrijven en hun omgeving te analyse-
ren, vertrekken veelal vanuit een reëel bedrijfsprobleem of 
een casestudie. De theorieën worden dus ‘just-in-time’ 
aangebracht, precies wanneer je ze nodig hebt om de 
bedrijfsproblemen op te lossen. Om het belang van de 
praktijk in de verf te zetten, worden enkele opleidingson-
derdelen getoetst aan de hand van opdrachten die uit het 
leven van een ondernemer gegrepen zijn. Je komt dus al 
tijdens je opleiding in contact met het bedrijfsleven.

Je wordt een multidisciplinaire probleemoplosser. Je maakt 
niet alleen kennis met de verschillende functionele domeinen 
van de bedrijfswereld (zoals de boekhouding, marketing, 
management, logistiek… ) maar je leert ook inspiratie te 
halen uit ondersteunende disciplines zoals rechten, psy-
chologie en informatica. Als handelswetenschapper moet 
je de kennis uit deze domeinen en disciplines met elkaar 
kunnen linken om tot oplossingen te komen die in het hele 
bedrijf en daarbuiten kunnen worden geïntegreerd. Om je 
daarop voor te bereiden, voorziet de opleiding in elke fase 
een zogenaamd ‘integrerend opleidingsonderdeel’ waarin je 
projectmatig alle facetten van het bedrijfsleven combineert. 
Daarmee leer je een bedrijf vanuit verschillende invalshoe-
ken analyseren en advies geven, maar je neemt tijdens het 
bedrijfsspel zelf ook de rol op van manager in een fictief 
bedrijf.

De faculteit organiseert allerhande initiatieven om je studie- 
succes te bevorderen: septembercursussen wiskunde, 
introductiedag, mentorschap, tutorsessies, studieloop-
baan- en studiebegeleiding. De opleiding handelsweten-
schappen biedt specifiek een uitgebreide tutorwerking 
aan. Voor de opleidingsonderdelen wiskunde en boek-
houden worden er tutorsessies georganiseerd waarin 
succesvolle hogerejaarsstudenten de eerstejaarstudenten 
helpen met hun vragen omtrent zowel theorie als oefenin-
gen. De verschillende begeleidingsmogelijkheden zijn erop 
gericht de slaagkansen van de studenten in het eerste jaar 
te bevorderen.

TROEF 1 TROEF 2

TROEF 3

TROEF 4

* De masteropleiding heeft een vermoedelijke aanvang in academiejaar 2018-2019.
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Praktijkgerichte opleidingsonderdelen

Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

“De opleiding handelswetenschappen vormt 
bedrijfseconomen met een sterke voeling  
voor de bedrijfspraktijk.”

Bacheloropleiding

In de eerste bachelorjaren verwerf je een basiskennis 
in verschillende domeinen: bedrijfskunde, economie, 
boekhouden, financiën, marketing, logistiek… Daarnaast 
wordt je kwantitatief-analytisch vermogen aangesterkt en 
is er aandacht voor algemeen vormende disciplines zoals 
psychologie en rechten. Tijdens de opleiding handelswe-
tenschappen is er in ieder jaar een ‘integrerend oplei-
dingsonderdeel’ waarin je de opgedane kennis uit andere 
opleidingsonderdelen combineert in een project. Commu-
nicatie is cruciaal in het bedrijfsleven. Daarom verwerf je 
in het opleidingsonderdeel professionele communicatie in 

het eerste bachelorjaar de nodige vaardigheden. Gezien 
de internationale context waarin bedrijven en organisaties 
actief zijn, zijn vreemde talen essentieel. Tijdens de oplei-
ding maak je kennis met de Franse en Engelse vaktaal en 
verwerf je een basiskennis Duits of Spaans.

In het derde bachelorjaar gebruik je de verworven kennis 
om een kleinschalig, maar praktijkrelevant onderzoek uit  
te voeren. Je kiest voor het eerst ook een aantal keuze- 
opleidingsonderdelen die je aanmoedigen om na te den-
ken over een afstudeerrichting in de masteropleiding.

Bachelorproef

Bedrijfskunde

Praktijkgerichte  
opleidingsonderdelen

EconomieKwantitatieve  
en onderzoeks-

methoden

Talen

Recht

Gedrags-
wetenschappen

Keuze
Beleids- 

informatica

meer info op www.uhasselt.be/handelswetenschappen
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2. TOEGEPASTE 
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

BACHELOR EN MASTER IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
180 + 60 STUDIEPUNTEN

Troeven

Beleidsfunctie in vele 
domeinen.

Diepgaande economi-
sche kennis toepassen 
in bedrijven en andere 
organisaties.

Noodzakelijke spilfiguur 
in een (bedrijfs)econo-
mische omgeving.

De opleiding toegepaste economi-
sche wetenschappen biedt perspec-
tief op beleidsfuncties in moderne 
profit- en socialprofitorganisaties en 
bij overheden. Jonge afgestudeerden 
zijn daar graag geziene professionele 
analisten en beleidsvoorbereiders in 
vele domeinen: financiën, accoun-
ting, marketing, strategie, distribu-
tie… Later gaan deze professionals 
zelf aan de slag als managers en 
beslissers in kleine en grote onder-
nemingen. In deze opleiding word je 
klaargestoomd tot multidisciplinair 
manager van morgen.

De opleiding toegepaste economi-
sche wetenschappen zorgt voor een 
diepgaande (bedrijfs)economische 
kennis die het (bedrijfs)economische 
redeneren van de TEW’er aan-
scherpt, om zo tot scherpe analyses 
en optimale oplossingen voor diverse 
beleidsproblemen te komen. Het 
samengaan van een breed vormende 
bachelor en een gespecialiseerde 
master heeft als voordeel dat je over 
de gepaste inzichten en instrumenten 
beschikt om zowel voor bestaande 
als nieuwe problemen tot originele 
oplossingen te komen. Op die manier 
word je getraind om in een alsmaar 
veranderende (wereld)omgeving 
steeds optimale strategische keuzes 
te kunnen maken.

Tijdens je opleiding verwerf je een 
gedegen kennis van verschillende 
functionele domeinen van de 
bedrijfseconomie zoals bijvoorbeeld 
financiering, accounting, marketing en 
innovatiemanagement – en dit naar 
keuze in een ‘for profit’ of publieke 
beleidscontext. De TEW’er is niet 
enkel een specialist in zijn domein, 
maar vormt ook een onmisbare brug 
tussen zowel de bedrijfsafdelingen 
onderling als tussen deze organisa-
tie en het bredere maatschappelijk 
veld. Daarom komen talen en andere 
menswetenschappelijke vakken zoals 
sociologie, psychologie en filosofie 
eveneens aan bod in het curriculum.

TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3
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Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

Bacheloropleiding

De bacheloropleiding in de TEW legt het fundament van 
de moderne bedrijfseconoom en strategisch manager. 
Daarom zet de opleiding van bij de aanvang in op con-
crete bedrijfsvraagstukken en opportuniteiten om jou te 
leren een moderne analytische kijk op deze vraagstukken 
te ontwikkelen. Bovendien biedt deze opleiding jou de 
kans om de nodige analytische en strategische vaardig- 
heden te ontwikkelen.

In de eerste bachelorjaren verwerf je een stevige basis- 
kennis in verschillende relevante studiedomeinen: micro- 
en macro-economie, boekhouden, management accoun- 
ting en financiën.Waar mogelijk, wordt gebruikgemaakt 
van de arbeidsmarkt als oefenterrein. Daarnaast wordt je 
wiskundig vermogen aangesterkt en is er aandacht voor 

algemeen vormende disciplines zoals talen, rechten en 
gedragswetenschappen. In het derde bachelorjaar gebruik 
je de verworven kennis om zelfstandig onderzoek uit te 
voeren. Je kiest voor het eerst ook een aantal keuze- 
opleidingsonderdelen die je aanmoedigen om na te den-
ken over een afstudeerrichting in de masteropleiding.

“Bedrijfseconomie als hoeksteen voor het ontwik-
kelen van strategisch beleid van een organisatie.”

Gedrags-
wetenschappen

Recht

Keuze

Beleids- 
informatica

Talen Bedrijfskunde

Economie

Bachelorproef

Kwantitatieve  
en onderzoeks-

methoden
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Masteropleiding

In de masteropleiding in de TEW kun je kiezen uit één van deze vier afstudeerrichtingen:
Accountancy en financiering, Beleidsmanagement, Innovatie en ondernemerschap en Marketing.

In deze afstudeerrichting verwerf 
je kennis en inzicht in diverse 
domeinen van accountancy en 
financiering en specialiseer je je 
in de accounting of finance track. 
In de accounting track wordt 
de kennis aangereikt die je als 
accountant/revisor nodig hebt. Elk 
aangeboden opleidingsonderdeel 
leidt dan ook tot een vrijstelling 
bij het IBR (Instituut der Bedrijfs-
revisoren). De auditwereld is dan 
ook een frequente werkgever, 
maar je kennis is ook gegeerd 
in elke andere onderneming en 
organisatie. In de finance track 
leer je onder andere hoe kapitaal- 
en geldstromen in een bedrijf te 
analyseren, investeringen te beoor- 
delen en beleggingsstrategieën op 
te stellen. Deze afstudeerrichting 
biedt dan ook een ruime waaier 
van beroepsuitwegen. Niet enkel 
bedrijven, maar ook de overheid, 
ziekenhuizen en non-profitorga- 
nisaties besteden immers steeds 
meer aandacht aan hun financieel 
beheer.

 

Het mobiliteitsprobleem, de 
vergrijzing van de arbeidsmarkt, 
milieuvervuiling… Het zijn topics 
waarmee niet enkel de overheid, 
maar ook bedrijven worden gecon-
fronteerd. Om in deze complexe 
maatschappelijke context overeind 
te blijven en succesvol te zijn, heb-
ben de overheid en de bedrijven 
nood aan ‘policy managers’. Zij 
fungeren als probleemoplossers 
die in staat zijn om een duurzaam 
beleid te voeren en maatschappe-
lijke problemen op een rationele 
en efficiënte wijze aan te pak-
ken. Steeds meer overheden en 
ondernemers proberen economie, 
ecologie en sociale samenhang te 
integreren in hun organisatie.

De ondernemingen van vandaag, 
zowel in de profit- als in de social-
profitsector, vragen meer acade-
misch opgeleiden met ‘onder-
nemingsgerichte competenties’. 
Om een nieuw bedrijf te starten 
en levend te houden, zijn ‘entre-
preneurs’ nodig. Organisaties van 
vandaag moeten snel en flexibel 
inspelen op veranderingen, zowel 
in de externe als in de interne 
omgeving. Dit geldt zowel voor 
multinationals als voor familie- 
bedrijven, KMO’s en overheids-
organisaties. Deze veranderingen 
vragen van het management een 
proactieve vertaling naar inno-
vatieve systemen en structuren, 
en naar een innovatieve bedrijfs-
cultuur. Dit is de omgeving voor 
managers van morgen. Daarvoor 
zijn niet alleen ‘entrepreneurs’, 
maar ook ‘intrapreneurs’ nodig.
 

Accountancy  
en financiering

Beleids-
management

Innovatie  
en onder- 
nemerschap1 2 3

meer info op www.uhasselt.be/toegepaste-economische-wetenschappen

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Aangezien marketing een 
belangrijke invloed heeft op het 
rendement en de groei van de 
onderneming is het één van de 
belangrijkste activiteiten voor een 
onderneming. Dit geldt voor alle 
ondernemingen: van klein tot 
groot, van nationaal tot internati-
onaal, van profit tot non-profit.

De afstudeerrichting marketing 
gaat over het begrijpen, ontwer-
pen en sturen van marketing- 
strategieën. Enkele voorbeelden 
van typische vragen die centraal 
staan in het curriculum zijn: het 
ontwerpen van effectieve marke-
tingstrategieën, het doorgronden 
van de consumentenkeuzes, het 
verzamelen en gebruiken van 
marktinformatie, en het aanzetten 
van de consumenten tot koopge-
drag. De afstudeerrichting mar-
keting vormt daardoor een opti-
male basis voor een loopbaan in 
een grote verscheidenheid van 
marketing- en managementfunc-
ties in alle mogelijke sectoren.

Marketing4
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B E R O E P S U I T W E G E N

* AUDITOR

* BEDRIJFSREVISOR

* FINANCIEEL ANALIST

* INVESTERINGSANALIST

* AANDELENANALIST

* ACCOUNT MANAGER

* PRODUCTMANAGER

* RECLAMESPECIALIST

* PERSONEELSMANAGER

* BELEIDSANALIST

* KABINETSMEDEWERKER

* ONDERNEMER

* PROJECTCONSULENT

* PRODUCTONTWIKKELAAR

* LEERKRACHT

* ...

TOEGEPASTE ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN
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3. HANDELSINGENIEUR
BACHELOR EN MASTER IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN:

HANDELSINGENIEUR • 180 + 120 STUDIEPUNTEN

Troeven

Econoom en ingenieur. De uitdagingen van 
morgen.

Dubbele specialisatie.

Als handelsingenieur geniet je een 
hoogwaardige opleiding waarin je 
naast bedrijfseconomische kennis en 
vaardigheden ook een ingenieurs- 
component ontwikkelt. Deze tech-
nologische basis stelt je in staat om 
nieuwe technische ontwikkelingen 
vanuit een economisch standpunt te 
evalueren, begeleiden en implemen-
teren. Naast een technische bagage 
is voor een handelsingenieur ook een 
ruime analytische bagage belang-
rijk. De opleiding handelsingenieur 
situeert zich op het kruispunt van 
bedrijfsbeleid, technisch manage-
ment en kwantitatieve analyses. Deze 
insteek biedt je de grote kans om in 
de loop van je carrière een variatie 
aan uitdagende projecten te leiden en 
coördineren.

Maatschappelijke en economische 
uitdagingen die zich in de 21ste eeuw 
prominent manifesteren zijn o.a. glo-
balisering, milieu- en klimaatdruk, de 
exponentiële groei van wereldpopula-
tie en de energievoorziening op lange 
termijn. Als handelsingenieur verwerf 
je inzicht in deze problemen en hun 
consequenties (bv. grote logistieke 
uitdagingen) en leer je zowel eco-
nomisch als technisch haalbare 
oplossingen te formuleren. Je wordt 
opgeleid tot een multidisciplinair 
manager met diepgaand inzicht in 
de technologische uitdagingen van 
morgen: energie, duurzame logistiek 
en open innovatieprocessen.

De studie handelsingenieur is een 
brede opleiding die professioneel veel 
uitwegen en mogelijkheden biedt. 
Jonge afgestudeerden zijn graag 
geziene analisten en beleidsvoorbe- 
reiders. In een volgende carrièrestap 
komen handelsingenieurs in talrijke 
managementfuncties terecht. Om 
de opleiding af te stemmen op jouw 
interesse, kun je in de derde fase van 
de bacheloropleiding een keuze- 
opleidingsonderdeel opnemen. In de 
masteropleiding kies je een afstu-
deerriching én kan je kiezen uit een 
verbredende optie, een bedrijfspro-
ject of een onderwijsprofiel met het 
volgen van opleidingsonderdelen uit 
de specifieke lerarenopleiding. Deze 
brede waaier aan keuzes laat je toe 
je eigen interesses te ontdekken en 
verbreedt je vaardigheden. Daarnaast 
zorgt de dubbele specialisatie ervoor 
dat je ook ruim inzetbaar bent op de 
arbeidsmarkt. Je bent immers van 
twee domeinen goed op de hoogte.

TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3

1e BACH. 

Handels- 
ingenieur  

& Handels-
ingenieur

in de beleids-
informatica

(60 SP)

2e & 3e BACHELOR 
Handelsingenieur

(120 SP)

MASTER
Handelsingenieur

(120 SP)

2e & 3e BACHELOR 
Handelsingenieur

in de beleidsinformatica
(120 SP)

MASTER
Handelsingenieur

in de beleidsinformatica
(120 SP)
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Wetenschappen en technologie

Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

“Op het kruispunt van bedrijfsbeleid, technolo-
gisch management en kwantitatieve analyses.”

Bacheloropleiding

De bacheloropleiding handelsingenieur legt een breed 
fundament met nadruk op de bedrijfseconomische the-
orie, kwantitatieve analyse en technische onderbouwing. 
Daarom zet de opleiding van bij de aanvang in op con-
crete bedrijfsvraagstukken en opportuniteiten en biedt je 
een moderne analytische kijk op deze vraagstukken. Het 
eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk met de opleiding 
handelsingenieur in de beleidsinformatica. 

In de eerste bachelorjaren verwerf je als student een ste- 
vige basis in verschillende relevante domeinen: micro- en 
macro-economie, boekhouden, management accounting, 
kwantitatief exacte en technisch-wetenschappelijke oplei-
dingsonderdelen. Waar kan, gebruiken we reële cases en 
bedrijven als oefenterrein. Daarnaast hecht de opleiding 

veel belang aan wetenschappen en technologie en aan 
het versterken van het wiskundig inzicht. Je maakt ook 
kennis met een aantal algemeen vormende disciplines 
zoals talen, rechten en gedragswetenschappen. In het 
derde bachelorjaar gebruik je de verworven kennis van de 
voorgaande jaren om zelfstandig onderzoek uit te voeren. 
Je kiest voor het eerst een aantal keuze-opleidingsonder-
delen die je ook aanmoedigen om na te denken over de 
afstudeerrichting in de masteropleiding.

Gedrags-
wetenschappen

Recht

Keuze
Beleids- 

informatica

Talen

Bedrijfskunde

Economie

Wetenschappen
en technologie

Bachelorproef

Kwantitatieve  
en onderzoeks-

methoden
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Masteropleiding

In de masteropleiding handelsingenieur kies je tussen vier afstudeerrichtingen. Je combineert deze afstudeerrichting telkens 
met een vakkenpakket (optie) uit een andere afstudeerrichting of een bedrijfsproject of een aantal opleidingsonderdelen uit 
de lerarenopleiding. In het eerste masterjaar is het mogelijk om een semester te studeren aan een buitenlandse universiteit.

De logistieke sector vormt een 
belangrijke pijler van de economie. 
Goederen en diensten moeten 
worden geproduceerd en vervoerd 
vooraleer ze de klant bereiken. 
Naast operationeel management 
of management van de productie 
is ‘supply chain management’ 
belangrijk. In het bedrijf betekent 
dit het beheersen van de goe-
derenstroom (van grondstoffen 
tot en met eindproducten) en het 
transport naar de afnemers van de 
producten. Zowel in de plan-
ningsfase als in de operationele 
fase is het van belang dat kosten, 
kwaliteit, betrouwbaarheid en flexi-
biliteit worden geoptimaliseerd. De 
wereldwijde groei in goederenstro-
men, wijzigende klantenbehoef-
ten en de vraag naar duurzame 
logistiek creëren een complexe, 
dynamische logistieke context. 
Niet alleen samenwerking met 
de toeleveringsketen, maar ook 
samenwerking tussen meerdere 
ketens wordt belangrijk.

 

Een handelsingenieur Technologie-, 
Innovatie- en Milieumanagement (TIM) 
vervult een brugfunctie tussen de con-
sumenten of producten enerzijds en 
het topmanagement of ontwikkelaars 
anderzijds. Met behulp van geactua-
liseerde economische en technologi-
sche kennis draagt een handels- 
ingenieur TIM bij tot de versterking 
van het concurrentievermogen van 
ondernemingen. Essentieel hierbij is 
de economische ondersteuning van 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
van innovatie. Binnen een dynamische 
context bestudeert de handelsingeni- 
eur TIM de economische haalbaar-
heid en de duurzaamheidsaspecten 
van innovatieve technologische oplos-
singen. Bijdragen aan maatschap-
pelijke uitdagingen op het vlak van 
milieu en energie spelen hierbij een 
belangrijke rol. Een handelsingenieur 
TIM werkt nauw samen met ingeni-
eurs, ontwerpers, wetenschappers 
en juristen. Dergelijke multidisciplinaire 
TIM-innovatiemanagers werken zowel 
op product- als procesniveau.

In deze afstudeerrichting verwerf je 
kennis en inzicht in diverse domei-
nen van accountancy en finan-
ciering en specialiseer je je in de 
accounting of finance track. In de 
accounting track wordt de kennis 
aangereikt die je als accountant/
revisor nodig hebt. Elk aangebo-
den opleidingsonderdeel leidt tot 
een vrijstelling bij het IBR (Instituut 
der Bedrijfsrevisoren). De audit- 
wereld is een frequente werkgever, 
maar je kennis is ook gegeerd 
in elke andere onderneming en 
organisatie. In de finance track 
leer je onder andere hoe kapitaal- 
en geldstromen in een bedrijf te 
analyseren, investeringen te beoor- 
delen en beleggingsstrategieën 
op te stellen. Deze afstudeer-
richting biedt een ruime waaier 
van beroepsuitwegen. Niet enkel 
bedrijven, maar ook de overheid, 
ziekenhuizen en non-profitorga- 
nisaties besteden immers steeds 
meer aandacht aan hun financieel 
beheer.

Operationeel 
management en 
logistiek

Technologie-, 
innovatie- en 
milieumanagement

Accountancy 
en financiering1 2 3

meer info op www.uhasselt.be/handelsingenieur

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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De afstudeerrichting marketing 
verschaft de handelsingenieur de 
noodzakelijke kennis op het
gebied van marketingstrategie 
en -management, maar leert je 
ook hoe optimaal en strategisch 
gebruik te maken van markt- 
informatie. De handelsingenieur is 
goed opgeleid om complexe maar 
zeer rijke kwantitatieve (online) 
marktinformatie te analyseren in 
functie van beleidsbeslissingen.  
Zo leer je op basis van cijfers en 
analyses bedrijfsstrategieën ont-
wikkelen die markt- en resultaat- 
gerichtheid samenbrengen en 
optimaliseren. Verder wordt in 
het curriculum expliciet aan-
dacht besteed aan internationale 
marktcontext. De afstudeerrichting 
marketing vormt daardoor een 
optimale basis voor een loopbaan 
in een grote verscheidenheid van 
marketing- en managementfunc-
ties, in alle mogelijke sectoren.

Marketing4
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B E R O E P S U I T W E G E N

* MILIEUMANAGER

* ENERGIESPECIALIST

* RESEARCHER

* PRODUCTIEPLANNER

* KWALITEITSMANAGER

* LOGISTIEK MANAGER

* INVESTERINGSANALIST

* AANDELENANALIST

* RETAILVERANTWOORDELIJKE

* PRICINGSPECIALIST

* MARKETING MANAGER

* BEDRIJFSREVISOR

* AUDITOR

* FINANCIEEL ANALIST

* LEERKRACHT

* ...

HANDELSINGENIEUR
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Bedrijven van de 21ste eeuw

BEDRIJVEN ZIJN EEN PUZZEL
Het begint met de markt die de spelregels bepaalt. Je 
moet begrijpen welke producten worden gevraagd en 
welke prijs men ervoor wil betalen. Vervolgens moet je 
achterhalen wie de concurrentie is, en wat hun sterktes en 
zwaktes zijn. Dan kan het bedrijf worden georganiseerd 
volgens verschillende functies zoals aankoop, productie, 
marketing, verkoop en boekhouding. Iedere afdeling heeft 
een specifieke rol en vereist de nodige expertise. Deze 
afdelingen moet je efficiënt laten samenwerken zodat 
producten en diensten tijdig worden geproduceerd. Hierbij 
moet je het bedrijf organiseren zodat kosten geminimali-
seerd en klantentevredenheid worden gemaximaliseerd. 
Problemen die optreden, moeten worden gedetecteerd en 
bijgestuurd.

Deze korte schets illustreert de complexiteit en uitdaging- 
en waarvoor bedrijven staan. De vaardigheid om dit kluwen  
van interacties te doorgronden en te beheersen, is de 
sleutel tot succes in het bedrijfsleven.

DE ROL VAN INFORMATIE
Sinds enkele decennia houden bedrijven enorme hoe-
veelheden data bij over klanten, concurrenten, personeel, 
aankoop, verkoop en het productieproces. Deze data 
spelen een cruciale rol in het succes van ondernemingen. 
Bedrijven die deze data correct gebruiken, kunnen oppor-
tuniteiten in de markt ontdekken en producten of dien-
sten aanbieden die de concurrentie buitenspel zet. Een 
onlinedienst als Spotify, bijvoorbeeld, is perfect in staat je 
muziekvoorkeur te achterhalen en kan gepersonaliseerde 
muzieksuggesties maken. Hierdoor krijg je een geperso-
naliseerd radiostation waar de klassieke radiozenders niet 
tegenop kunnen, omdat zij geen informatie hebben over 
jouw muziekvoorkeur. Andere voorbeelden van onder- 
nemingen die hun beschikbare data ten volle benutten  
om concurrentievoordeel te bekomen, zijn onder meer 
Amazon, Google, Dell, maar ook KBC of Coca-Cola. 
Kortom, geen enkele industrie zal ontsnappen aan de 
invloed van informatie op het bedrijfsleven!

4. HANDELSINGENIEUR  
IN DE BELEIDSINFORMATICA

BACHELOR EN MASTER IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: 
HANDELSINGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA (BI) • 180 + 120 STUDIEPUNTEN

2e & 3e BACHELOR 
Handelsingenieur

(120 SP)

MASTER
Handelsingenieur

(120 SP)

2e & 3e BACHELOR 
Handelsingenieur

in de beleidsinformatica
(120 SP)

MASTER
Handelsingenieur

in de beleidsinformatica
(120 SP)

1e BACH. 

Handels- 
ingenieur  

& Handels-
ingenieur

in de beleids-
informatica

(60 SP)
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Troeven

Een opleiding met 
toekomst.

Kiezen voor innovatie. Een veelzijdige 
opleiding.

Internationale opleiding.Investeren in informatie- 
vaardigheden.

Je kiest voor een volwaardige 
opleiding handelsingenieur die je 
voorbereidt om door te groeien tot 
een visionaire en ondernemende 
bedrijfsleider of bedrijfsexpert. Hierbij 
ligt de klemtoon op het creëren van 
waarde door middel van informatie. 
Momenteel zijn handelsingenieurs 
BI schaarse professionals waarnaar 
sinds jaar en dag een sterke vraag 
bestaat. Naarmate het belang van 
informatie binnen ondernemingen 
zal toenemen, zal de vraag naar dit 
profiel nog sterker stijgen.

Je kiest voor een opleiding die 
innovatie hoog in het vaandel draagt. 
De opleiding speelt in op het toe-
nemende belang van informatie in 
de bedrijfswereld. De kern van de 
opleiding draait dan ook rond het 
innoveren van ondernemingen tot 
informatiegestuurde bedrijven van de 
21ste eeuw.

De opleiding is veelzijdig en biedt een 
brede vorming in de diverse facetten 
van het bedrijfsleven. Er wordt sterk 
ingezet op kwantitatieve en analyti-
sche vaardigheden alsook inzichten 
in de markt, de bedrijfsfuncties, de 
bedrijfsprocessen en het gebruik van 
informatie. Dankzij deze brede aan-
pak kun je na je opleiding vele kanten 
uit in het bedrijfsleven. De opleiding 
stoomt je klaar tot een allround 
manager op hoog niveau met sterke 
inzichten in de informatie-uitdagingen 
van morgen.

We leven in een geglobaliseerde 
wereld en staatsgrenzen vervagen 
steeds meer in de bedrijfseconomi-
sche wereld. Daarom trachten we je 
reeds tijdens je opleiding in contact 
te brengen met deze internationale 
context. Zo bestaat de mogelijkheid 
om tijdens de bacheloropleiding één 
semester in het buitenland te stu-
deren en tijdens de masteropleiding 
zelfs een volledig jaar aan de gere-
nommeerde universiteit van Pisa te 
studeren (in het Engels). Ook staat er 
ieder jaar een buitenlandse bedrijfsex-
cursie gepland.

Van bij de start wordt sterk ingezet op 
vaardigheden om gegevens efficiënt 
te analyseren en resultaten helder te 
communiceren. Deze vaardigheden 
zullen je in je latere professionele 
carrière een duidelijke voorsprong 
opleveren.

TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3

TROEF 5TROEF 4

“De klemtoon ligt op de rol van informatie, 
een factor die steeds belangrijker wordt 
voor professioneel succes.”
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Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

Gedrags-
wetenschappen

Recht

Keuze

Beleids- 
informatica

Talen

Bedrijfskunde

Economie

Bachelorproef

Kwantitatieve  
en onderzoeks-

methoden

Bacheloropleiding

In de bacheloropleiding handelsingenieur in de beleidsin-
formatica leer je als student dat een onderneming is en wat 
de rol van IT in de hedendaagse economie is. In het eerste 
bachelorjaar, dat gemeenschappelijk is met de opleiding 
handelsingenieur, reiken we je het brede kader aan. 

Je maakt kennis met de verschillende functies in een 
bedrijf alsook de processen die de afdelingen met elkaar 
verbinden. Naast deze interne kijk, leer je ook de werking 
van de markt te begrijpen zodat je de spelregels voor het 
bedrijf kunt identificeren. Tenslotte besteden we aandacht 
aan hoe er in moderne ondernemingen, IT-systemen  
worden ontworpen en gebruikt om de processen vlot te 
laten verlopen en de concurrentie voor te zijn.

In het vervolg van de bacheloropleiding ligt de focus op 
het verwerven van vaardigheden, die je in staat stellen  
om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, alsook de 
informatiesystemen die de processen ondersteunen. Als 
multidisciplinair bedrijfseconoom maak je de brug tussen 
de verschillende bedrijfsfuncties en informatietechnologie 
en word je opgeleid tot architect van de onderneming van 
de toekomst. 

Je ontwikkelt sterke analytische vaardigheden, waar-
door je efficiënt informatie en kennis kunt halen uit grote 
hoeveelheden data. Zo leer je tevens oplossingen uit te 
werken die gepaard gaan met het beheren van de infor-
matie in een onderneming. Het gebruik van reële business 
cases, een bedrijfsproject en internationale bedrijfsbezoe-
ken zorgen voor een sterke praktijkgerichtheid
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Masteropleiding

Tijdens de masteropleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica leer je de inzichten uit de bacheloropleiding toe-
passen en vertalen in een concurrentievoordeel en verschuift de focus van het begrijpen van bedrijven en hun processen 
naar het zelf ontwerpen van bedrijfsprocessen en de informatie-architectuur. De master is opgebouwd uit drie verplichte 
focustrajecten en één vrij te kiezen minortraject.

Business Data Scientist Business Process Analyst IT Business Innovation

Een opleiding op maat van je interesses.

Bedrijven beschikken over steeds 
grotere hoeveelheden data en zoeken 
naar manieren om deze om te zetten 
naar bedrijfswaarde. 

De masteropleiding versterkt daarom 
je kwantitatieve en analytische 
vaardigheden. Je leert bedrijfsdata te 
analyseren, resultaten doeltreffend en 
professioneel te communiceren en 
bedrijfsbeslissingen op basis van data 
en informatie te onderbouwen.

Ondernemingen schenken steeds 
meer aandacht aan hun bedrijfs-
processen omdat men beseft dat 
duurzame bedrijfswaarde vaak het 
gevolg is van unieke en efficiënte 
bedrijfsprocessen. 

De masteropleiding speelt in op 
deze trend en leert je processen 
te analyseren, te verbeteren en de 
gevolgen van je verbeteringen in te 
schatten. Daarnaast ben je ook in 
staat de nodige systeemarchitectuur 
uit te werken om deze processen in 
de praktijk te realiseren.

Talrijke mobiele apps en bedrijven 
zoals Netflix, Uber, AirBnB illustreren 
hoe de bedrijfswereld onder invloed 
van IT innovatie aan het veranderen is.

In de masteropleiding bestudeer je 
verschillende bedrijfsmodellen die 
beschrijven hoe en waarom dit soort 
ondernemingen succesvol zijn. Je 
leert al je inzichten en vaardigheden 
uit de opleiding te vertalen om als 
bedrijfsarchitect innovatieve informa-
tiegedreven bedrijfsmodellen uit te 
werken.

Naast één keuzevak per masterjaar, biedt de opleiding beleidsinformatica maar liefst 5 minortrajecten aan om je 
masteropleiding op maat te maken van je eigen interesses. Indien je je vakinhoudelijke kennis wenst uit te breiden kies je 
ofwel voor een verbredende minor waarbij je je bedrijfseconomische kennis uitbreidt (vb. finance, marketing, logistiek…), 
ofwel voor een verdiepende minor waarbij je je kennis over beleidsinformatica aansterkt. Ook kan je kiezen om een 
onderzoeksminor te volgen als voorbereiding op een academische loopbaan, of een onderwijsminor als voorbereiding 
op een loopbaan in het secundair onderwijs. Tot slot behoort ook een bedrijfsstage van enkele maanden, in binnen- of 
buitenland, tot de mogelijkheden om je minor mee in te vullen.

FOCUS 1 FOCUS 2 FOCUS 3

MINOR

meer info op www.uhasselt.be/handelsingenieur-in-de-beleidsinformatica

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Enkele typische uitdagingen voor een Handelsingenieur BI
> Hoe kan ik Twitter en Facebook gebruiken om 

sneller veranderingen in de markt te identificeren 
en mijn productaanbod aan te passen?

> Hoe moet ik mijn onderneming organiseren zodat 
kennis en ervaringen vlot worden gedeeld waar-
door er efficiënter gewerkt kan worden?

> Kan ik het werk anders organiseren zodat ik mijn  
producten twee keer zo snel kan leveren dan mijn  
rechtstreekse concurrenten?

> …

* DATA-ANALIST

* BUSINESS ANALIST

* SYSTEEMANALIST

* PROCES ANALIST

* PROJECTCONSULTANT

* PROJECTLEIDER 

* ERP-CONSULTANT

* CHIEF INFORMATION OFFICER

* IT MANAGER

* LEERKRACHT

* ...

HANDELSINGENIEUR BI

B E R O E P S U I T W E G E N
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“De vraag naar afgestudeerden met een  
bedrijfseconomisch profiel is groot en divers.”

41
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5. MASTER OF MANAGEMENT

De Master of Management is een eenjarige internationale masteropleiding (in het Engels). Dit geïntegreerd management-
programma is niet enkel geschikt voor bedrijfseconomische studenten, maar ook voor academische masterstudenten in 
niet-economische opleidingen, zoals ingenieurswetenschappen, rechten, psychologie… In deze opleiding worden twee 
specialisaties aangeboden: Business Process Management (BPM) en International Marketing Strategy (IMS).

Aangezien het programma in het Engels verloopt, trekt deze master ook heel wat internationale studenten aan.

In deze specialisatie focus je op het beheersen van 
informatiesystemen in ondernemingen. Het doel van 
informatiesystemen is het ondersteunen van beslis-
singen en het coördineren, beheren, analyseren en 
visualiseren van informatie. Afgestudeerden zijn klaar 
voor functies als business analist, consultant…

In deze specialisatie zoom je in op (business-to- 
business) marketing en strategie in een internatio-
nale context. Deze specialisatie gaat dieper in op 
de marketingstrategie, processen en relaties tussen 
organisaties, meer expliciet in een internationale 
context.

ENGELSTALIG • 60 STUDIEPUNTEN

Business Process Management (BPM) International Marketing Strategy (IMS)

meer info op www.uhasselt.be/master-of-management
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6. SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING 
ECONOMIE

Ben of word je master in het economische vakgebied? En ben je op zoek naar een boeiende, uitdagende loopbaan waarin 
je jouw talenten kunt inzetten voor jongeren? Dan is leraar economie worden mogelijk iets voor jou. Als je die keuze wilt 
laten uitgroeien tot een succesverhaal voor alle betrokkenen – je leerlingen, hun ouders, je collega’s en jezelf – dan zul je je 
goed moeten voorbereiden. Dat doe je als master in een zogenaamde ’specifieke lerarenopleiding’: een opleiding van 60 
studiepunten, waarvan 30 theorie en 30 praktijk, die je naast en/of na je master volgt en die leidt tot het diploma van leraar.

Als master in het economische vakgebied kies je best een opleiding op academisch niveau, één die is toegespitst op het 
leraarschap in jouw vakgebied. En dat zijn voorwaarden waarop het unieke profiel en het opleidingsconcept van de SLO 
Economie van de UHasselt naadloos aansluiten.

60 STUDIEPUNTEN

Troeven

Specifiek voor economieonderwijs. Wetenschappelijk onderbouwd, vertrek-
kend vanuit reële onderwijsvraagstukken.

Voortrekkers van innovatief onderwijs. Stages op zoveel verschillende manieren.

De lerarenopleiding is uniek, omdat ze zich specifiek richt 
op masters in het economische vakgebied. De SLO Eco-
nomie biedt je niet zomaar een ‘passe-partout’ opleiding 
tot leraar. Integendeel, het is de bedoeling om je voor te 
bereiden op het functioneren als een professionele vak-
leraar economie in de tweede en derde graad van het 
secundair onderwijs, én op de bijzondere rol die leraren 
met een masterdiploma moeten spelen in het onderwijs.

De SLO Economie profileert zich als een academische 
lerarenopleiding. Er wordt een inhoudelijke diepgang op 
academisch niveau nagestreefd. In de theorievakken gaat 
ruime aandacht naar een wetenschappelijke benadering 
van leren en onderwijzen, evenals naar resultaten van 
onderwijsonderzoek. De theorie- en praktijkcomponent 
zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar 
voort. De onderwijspraktijk geldt dus steeds als uitgangs-
punt voor het aanbrengen van nieuwe inzichten.

In de opleiding stimuleren we je om ook na te denken 
over innovatieve onderwijsmethodes. Bijvoorbeeld hoe 
kan je een minionderneming succesvol integreren in je 
klasgebeuren? Daarbij neem je ook je eigen onderwijs- en 
opvoedingspraktijk onder de loep.

De opleiding dompelt je stapsgewijs onder in de praktijk. 
Eerst observeer je demonstratielessen, dan maak je 
enkele lesvoorbereidingen en daarna geef je enkele lessen 
aan medestudenten die de rol van leerlingen spelen. Ver-
volgens loop je stage in een middelbare school en maak 
je kennis met de andere taken van een leerkracht. Tijdens je 
schoolstages word je begeleid door een ervaren leerkracht 
economie en sta je onder supervisie van je UHasselt-docent.

TROEF 1 TROEF 2

TROEF 3 TROEF 4

meer info op www.uhasselt.be/specifieke-lerarenopleiding



 Geneeskunde en 
 levenswetenschappen  
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BOUWEN AAN DE GEZONDHEIDS- 
ZORG VAN DE TOEKOMST

Het zijn spannende tijden voor de paramedische, medische en biomedische sector. Door 
nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg is de rol en de functie van zorgprofessionals 
voortdurend in beweging. De opleidingen Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie spelen in op deze dynamiek en leiden je perfect 
op tot een zorgprofessional die meebouwt aan de gezondheidszorg van de toekomst. 

* Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige masteropleiding.

BACHELOR 

 
Geneeskunde  

180 SP

BACHELOR 

Biomedische
 wetenschappen

180 SP

BACHELOR 

Revalidatie- 
wetenschappen  
en kinesitherapie

180 SP

MASTER

Biomedische 
wetenschappen 

Biomedical Sciences*
120 SP

MASTER

Revalidatie- 
wetenschappen  
en kinesitherapie

120 SP

FACULTEIT
GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN

 Geneeskunde en 
 levenswetenschappen  
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Stages in binnen- en buitenland

Ook de diverse stages bieden een perfecte voorbereiding op het beroepsleven. Tijdens de stages kom je in contact met 
reallifesituaties, verwerf je aanvullende onderzoekscompetenties en specifieke technieken. 

Uniek is ons aanbod aan buitenlandse stages, zowel voor geneeskundestudenten (India), als voor studenten biome-
dische wetenschappen (Erasmus ‘internships’) en voor studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (India, 
Ethiopië, Duitsland en Zwitserland).

STAGES

Kennis toepassen

De opleidingen van de faculteit Geneeskunde en levens-
wetenschappen focussen niet alleen op een sterke theore-
tische bagage, maar leren je deze kennis ook toepassen in 
een reallifecontext. Vanaf het eerste jaar ga je zelf aan de 
slag met opdrachten en problemen in kleine groepen waar 
je de opgedane kennis kan omzetten in de praktijk. Vanuit 
de filosofie van levenslang leren, raak je ermee vertrouwd 
om toekomstige ontwikkelingen in je vakgebied te volgen 
en om met de lawine aan nieuwe medische en weten-
schappelijke informatie om te gaan.

Competentiegericht leren

Tijdens de opleiding besteden we ook ruime aandacht  
aan het ontwikkelen van competenties. Zo word je al van  
bij de start van je studie vertrouwd gemaakt met time en  
self management. Je leert ook efficiënt samenwerken  
met anderen (teamwerk). Toekomstige artsen en kinesi- 
therapeuten leren vlot communiceren met patiënten en 
collega-zorgprofessionals en biomedici met collega- 
wetenschappers. Zo bereiden we je optimaal voor op  
je loopbaan.

Biomedische 
wetenschappenGeneeskunde

> stages in de onderzoeks- 
en bedrijfswereld  
(stages en onderzoeks-
competenties)

> ziekenhuisstage en  
huisartsstage (reallife- 
situaties, verpleegkundi-
ge technieken en me-
disch-technische vaar-
digheden)

Revalidatie-
wetenschappen 
en kinesitherapie

> klinische stages  
(reallifesituaties)

> wetenschappelijke stage 
(onderzoekscompeten-
ties en inzichten in nieu-
we revalidatietechnieken) 

meer info op www.uhasselt.be/geneeskunde

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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1. GENEESKUNDE
BACHELOR IN DE GENEESKUNDE • 180 STUDIEPUNTEN

Troeven

De studie van de 
mens staat centraal.

Competentiegericht 
leren.

One-to-one stages  
en inleefstages in het 
buitenland.

Als startende student word je in het 
eerste bachelorjaar al meteen onder-
gedompeld in de geneeskunde. Het 
bachelorprogramma is immers opge-
bouwd uit kernblokken die medisch 
gericht zijn en multidisciplinair van 
aanpak. Per kernblok wordt telkens 
één centraal thema bestudeerd vanuit 
verschillende invalshoeken. 

Parallel met de kernblokken loopt het 
stroomonderwijs als een rode draad 
doorheen de drie opleidingsjaren. Hierin 
ontwikkel je wetenschappelijke en 
beroepsspecifieke vaardigheden zoals: 

- arts-patiëntcommunicatie; 
- verpleegkundige en medisch- 

technische vaardigheden;
- psychosociale en ethische aspec-

ten van de geneeskunde.

Vanaf het eerste jaar werk je aan com-
petenties die je nodig hebt als arts: 
via de basisprincipes van time en self 
management leer je onder meer effi- 
ciënter werken. Je leert vlot communi-
ceren en samenwerken met anderen 
- essentiële competenties voor de 
toekomstige arts. Je leert zelfstan-
dig problemen oplossen en kritisch 
omgaan met nieuwe medische en 
wetenschappelijke informatie. Je komt 
in contact met het brede werkveld 
(patiënten, andere zorgverleners…).

Via een portfolio word je gedurende 
drie jaar gevolgd in deze competen-
tieontwikkeling. Met je portfolio toon 
je aan hoe professioneel, verantwoord 
en adequaat je handelt in studie- en 
stagecontext. Je brengt je sterke pun-
ten en je verbeterpunten in kaart.

In het tweede jaar volg je een ver-
pleegstage van twee weken in een 
ziekenhuis. In het derde jaar staat een 
ziekenhuisstage en huisartsstage op 
het programma, waarbij je als enige 
stagiair onder de supervisie van een 
arts werkt. Zo leer je geneeskunde in 
al haar aspecten kennen.

Uniek is het aanbod van buitenlandse 
inleefstages in medische centra. 
Enkele studenten kunnen in het derde 
bachelorjaar voor een maand naar 
India of Myanmar om als vrijwilliger 
te werken in een lokale organisatie. 
De studenten worden intens voor-
bereid via allerhande opdrachten en 
workshops.

TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3

Eigen interesses volgen.

In het derde bachelorjaar kun je in het exploratieonderwijs 
en in de bachelorproef onderwerpen verder uitdiepen die 
je erg interesseren. We geven ook mogelijkheden aan 
studenten om mee te werken aan actueel wetenschappe-
lijk onderzoek.

TROEF 4

medisch 
expert

professional

communicator

teamspeler

manager

gezondheids-
promotor

wetenschapper

medisch  
expert



48

Toelatingsexamen Arts en Tandarts
Als je geneeskunde wil studeren, moet je vooraf slagen voor het toelatingsexamen arts en tandarts.  
Het examen wordt jaarlijks tweemaal georganiseerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
(ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen).

Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen:
•  ‘Kennis en Inzicht in de Wetenschappen’ (KIW-deel)  

peilt naar kennis en inzicht in biologie, chemie, fysica en wiskunde.
•  ‘Informatie Verwerven en Verwerken’ (IVV-deel)  

gaat de capaciteiten na om informatie te verwerven en verwerken, en peilt naar het studeerpotentieel.

“Je kan aan de UHasselt terecht om je 
optimaal voor te bereiden op het toelatings-
examen via onze coachingdagen.”

Leerlingen met de ambitie om geneeskunde te volgen, kunnen aan de UHasselt terecht om zich optimaal 
voor te bereiden op het toelatingsexamen. We bieden twee verschillende voorbereidingsformules aan: 
’coaching full option’ en ‘coaching mini’. Beide formules laten je toe om te proeven van de universiteits-
sfeer en om de kennis en kunde aan te scherpen die tijdens het toelatingsexamen wordt getest.

meer info op www.uhasselt.be/coaching

Coaching
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Na het behalen van je bachelordiploma geneeskunde aan de UHasselt, kun je elders een masterdiploma behalen.  
De UHasselt heeft een samenwerking met de KU Leuven om een naadloze overgang mogelijk te maken, maar een  
overstap naar een andere Vlaamse universiteit is eveneens mogelijk.

DOORSTROOM 
OPLEIDING GENEESKUNDE

BACHELOR
180 SP

MASTER
180 SP

Vervolgopleiding Andere mogelijkheden

HUISARTS SPECIALISATIE
WETEN- 

SCHAPPELIJK 
ONDERZOEK

UITSTROOM IN  
ARBEIDSMARKT 
(schoolarts, bedrijfs- 

arts, keuringsarts,  
onderwijs, overheid, 

bedrijfsleven…)

Basisopleiding Arts
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2. BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
BACHELOR EN MASTER IN DE BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

180 + 120 STUDIEPUNTEN

Wat zijn biomedische wetenschappen?

In de opleiding biomedische wetenschappen staat de 
mens in gezondheid en ziekte centraal. Moleculaire kennis 
is hierbij het vertrekpunt. Je bestudeert ziekteprocessen; 
je gaat na wat de invloed is van milieufactoren op de 
menselijke gezondheid; en je krijgt een duidelijk zicht op 
preventie, screening, diagnose en therapie van belangrijke 
aandoeningen zoals hartfalen, hersenziektes en kanker. 
Daarbij worden in de opleiding wetenschappelijke discipli-
nes (biologie, chemie, biochemie, fysica) en biomedische 
disciplines (genetica, immunologie, fysiologie, pathologie...)  
met elkaar verweven.

Naast deze stevige theoretische basis, krijg je ook de 
nodige laboratoriumvaardigheden aangeleerd, zodat je je 
kunt ontwikkelen tot volwaardig biomedisch onderzoeker. 

Ook wordt veel belang gehecht aan nieuwe disciplines zoals:
- genomica (moleculaire genetica)
- proteomica (eiwitonderzoek)
- nanotechnologie (ontwikkeling van geminiaturiseerde 

sensoren en devices voor diagnose en behandeling)
- medische beeldvorming (op microscopisch en macro-

scopisch niveau).
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Troeven

Competentiegericht 
leren.

Onderzoeksstages: 
voorbereiding op je 
latere beroepsleven.

Als biomedicus moet je als geen 
ander in staat zijn om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen 
in het veld. Bovendien moet je die 
kennis een plaats kunnen geven en 
juist kunnen toepassen. Daarom leer 
je vanaf het eerste jaar omgaan met 
opdrachten en problemen: in kleine 
groepen leer je de theoretische kennis 
creatief toepassen, vanuit reallife- 
problemen. Bovendien ontwikkel je 
de nodige onderzoeksvaardigheden. 
Communicatie en teamwork is even-
eens belangrijk. Je leert vlot schriftelijk 
en mondeling communiceren (ook in 
het Engels) en samenwerken, ook met 
mensen uit andere vakgebieden. Time 
en self management, alsook basis-
principes van projectmanagement, 
krijgen eveneens de nodige aandacht. 
Business en stakeholder awareness 
verwerf je onder meer door het 
opstellen van een businessplan. 

Tijdens je opleiding als biomedicus 
krijg je ruim de gelegenheid om 
tijdens reallifestages je onderzoeks-
competenties verder te ontwikkelen 
en kennis te maken met de onder-
zoeks- en bedrijfswereld. 

1. In het derde bachelorjaar zal je eerste 
stage leiden tot een bachelorproef.

2. In het eerste masterjaar loop je een 
juniorstage.

3. In het tweede masterjaar loop je 
een seniorstage.

Voor al deze stages kun je kiezen uit 
onderwerpen die nauw aansluiten bij 
je interesse. Er is een breed aanbod 
van stages aan de Universiteit Hasselt 
en Maastricht University, maar ook 
in de grote Limburgse ziekenhuizen, 
Vlaamse biotech en farmabedrijven en 
buitenlandse onderzoekslaboratoria.

TROEF 1 TROEF 2

“Naast het ontwikkelen van onderzoeksvaar-
digheden is het aanscherpen van communicatie 
en teamwork ook erg belangrijk.”

meer info op www.uhasselt.be/biomedische-wetenschappen

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Masteropleiding

In de masteropleiding kun je kiezen tussen drie afstudeerrichtingen met actuele thema’s: klinische moleculaire weten-
schappen, milieu en gezondheid en bio-elektronica en nanotechnologie. De drie afstudeerrichtingen sluiten aan bij het 
onderzoek van de UHasselt-onderzoeksinstituten BIOMED, IMO-IMOMEC en CMK.

In deze afstudeerrichting verwerf 
je inzicht in de moleculaire (onder 
andere genetische) mechanismen 
van het ontstaan van belangrijke 
ziektebeelden zoals hersenaan-
doeningen, hartfalen en oncologie. 
Je leert hoe hypothese gedreven 
onderzoek wordt verricht om 
de moleculaire aspecten van 
een ziekte beter te begrijpen. Je 
verwerft grondige kennis over 
moderne moleculaire onderzoeks- 
technologieën en het gebruik 
ervan in biomedische en klinische 
settings. De voor- en nadelen  
van conventionele en nieuwe 
diagnostische en therapeutische 
toepassingen in de kliniek worden 
belicht. Verder verwerf je inzicht  
in valorisatie van onderzoeks- 
resultaten en de essentiële 
stappen die nodig zijn voor de 
ontwikkeling en commercialisatie 
van klinische toepassingen.

Deze afstudeerrichting wordt  
georganiseerd aan de UHasselt 
in samenwerking met Maastricht 
University.

 

In deze afstudeerrichting bestu-
deer je de invloed van allerhande 
milieufactoren op de menselijke 
gezondheid. Je bestudeert waar 
toxische of irriterende stoffen voor-
komen in het milieu en waarom ze 
een bedreiging vormen voor de 
gezondheid. Je gaat na hoe en 
waar ze in ons lichaam terechtko-
men, hoe cellen reageren en hoe 
de opgelopen schade op celniveau 
kan worden hersteld.

Door een betere kennis van de 
interacties tussen omgevingsfac-
toren en het genetisch materiaal 
wordt het mogelijk een preventief 
gezondheidsbeleid te ontwikkelen. 
Zowel biomedische, biologische, 
toxicologische als chemische 
aspecten komen aan bod. 
Daarnaast is er aandacht voor de 
maatschappelijke dimensie van de 
milieuproblematiek. 

Deze afstudeerrichting wordt  
georganiseerd aan de UHasselt met 
inbreng van Maastricht University.

Deze afstudeerrichting belicht een 
nieuw, interdisciplinair weten-
schapsdomein dat op de grens 
ligt tussen chemie, elektronica en 
biotechnologie. Vandaag beschikt 
men over nanoscopische analyse- 
technieken om biomoleculen te 
visualiseren en hun complexe 
eigenschappen te bestude-
ren. Naast deze fundamentele 
aspecten bestudeer je tijdens 
deze opleiding tal van belangrijke 
toepassingsgebieden in het veld 
van de biomedische wetenschap-
pen. Bijvoorbeeld, de ontwikkeling 
van uiterst specifieke en gevoelige 
biosensoren voor het meten van 
ziektemerkers, het ontwerpen van 
geavanceerde implantaten op 
nanoschaal voor therapeutische 
doeleinden...

Deze afstudeerrichting wordt  
georganiseerd aan de UHasselt met 
inbreng van Maastricht University.

Klinische  
moleculaire  
wetenschappen

Milieu en  
gezondheid

Bio-elektronica 
en nanotechno-
logie1 2 3
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* ONDERZOEKER, EVENTUEEL OM EEN DOCTORAAT  
TE BEHALEN, IN UNIVERSITEITEN, ZIEKENHUIZEN EN  
FARMACEUTISCHE OF BIOTECHNOLOGISCHE BEDRIJVEN 

* BELEIDSMEDEWERKER IN ZIEKENHUIZEN IN  
COÖRDINERENDE, LEIDINGGEVENDE OF  
BELEIDSONDERSTEUNENDE FUNCTIES

* BELEIDSMEDEWERKER IN CENTRA DIE ZICH  
BEZIGHOUDEN MET VOLKSGEZONDHEID,  
MILIEU, GENETICA EN VOORLICHTING

* LEERKRACHT IN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS

* COMMERCIËLE OF MANAGEMENTFUNCTIES IN HET 
BEDRIJFSLEVEN

* VERANTWOORDELIJKE VOOR HET UITVOEREN VAN  
KLINISCHE STUDIES IN HET BEDRIJFSLEVEN

* ...
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B E R O E P S U I T W E G E N

BIOMEDISCHE
WETENSCHAPPEN
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3. REVALIDATIEWETENSCHAPPEN  
EN KINESITHERAPIE

BACHELOR EN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE 
180 + 120 STUDIEPUNTEN

Troeven

Kinesitherapie studeren 
is helpen mensen te 
verbeteren.

Het toepassen van je 
kennis, zowel in de 
praktijk als in je  
verdere beroepsleven.

Stages, op zoveel ver-
schillende manieren.

Wil je graag kinesitherapeut worden? 
Dan ben je iemand die in de eerste 
plaats mensen met beperkingen 
of letsels terug optimaal wil laten 
functioneren, werken én leven. Van 
gescheurde kruisbanden tot kinderen 
met hersenverlamming en personen 
met hartaandoeningen… Als kine-
sitherapeut kun je voor iedereen hét 
verschil maken. Om de aangeleerde 
kennis up-to-date te houden, bieden 
we je ook inzichten in de nieuwste 
wetenschappelijke revalidatietechnie-
ken en laten we je graag zelf mee-
bouwen aan deze innovaties binnen 
het werkveld.

Naast de inhoudelijke (theoretische) 
achtergronden leer je ook heel wat  
klinisch-therapeutische vaardigheden. 
Zo leer je bij ieder theoretisch vakge-
deelte simultaan de nodige praktijk-
vaardigheden en dit in kleine groepjes 
onder voortdurende begeleiding.

Door in kleine groepen via casussen 
oplossingen te zoeken voor kinesithera-
peutische problemen, leer je zowel zelf-
standig werken als samenwerken. Een 
tegenstelling? Integendeel! Precies door 
de juiste communicatievaardigheden te 
ontwikkelen en deze dan te combineren 
met de opgedane wetenschappelijke 
en theoretische informatie, word je die 
professionele, multidisciplinaire kinesi- 
therapeut die iedereen zoekt! 

Een kinesitherapeut beschikt in de 
eerste plaats over een uitstekende 
praktische expertise. Daarom nemen 
klinische stages een belangrijke 
plaats in binnen je opleiding. In de 
bacheloropleiding al maak je kennis 
met het werkveld via reallifecases 
en diverse kijkstages. Tijdens het 
eerste masterjaar proef je van stages 
in de verschillende subdomeinen die 
uitmonden in de afstudeerrichtingen. 
Ten slotte maak je in je tweede mas-
terjaar een keuze tussen deze domei-
nen en specialiseer je je verder door 
een verdiepingsstage in dit domein. 

Om je wetenschappelijke inzichten  
uit te bouwen, volg je in de master- 
opleiding een wetenschappelijke stage 
waarbij je zelf een experiment uitvoert 
en die resulteert in je masterproef.

TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3

1e bachelorjaar

2e bachelorjaar

3e bachelorjaar

Het gezonde functioneren 
van de mens

Bestuderen van de  
zieke mens (pathologie)

Het revalideren
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Masteropleiding

Gedurende het eerste jaar van de tweejarige masteropleiding, word je door middel van een aantal gemeenschappelijke 
vakken, opleidingsspecifieke keuzevakken en verbredende keuzevakken, voorbereid op het kiezen van een afstudeer- 
richting die je tijdens het tweede masterjaar opleidt tot een revalidatiespecialist. Bij de start van het tweede jaar kies je 
dan voor één van de volgende afstudeerrichtingen. 

In deze afstudeerrichting verwerf je 
gevorderde inzichten in het onder-
zoek en de behandeling van patiën- 
ten met complexe musculoskele-
tale aandoeningen. Je maakt hier 
zowel kennis met aspecten van de 
manuele en sportkinesitherapie als 
met de nieuwste procedures uit de 
traumatologie, orthopedie, reuma-
tologie en sportgeneeskunde. Ook 
het emotionele en sociale aspect 
van chronische musculoskeletale 
aandoeningen krijgt je aandacht, 
om zo na vijf jaar als volleerd 
MSK-kinesitherapeut te denken en 
te handelen!

In deze afstudeerrichting verwerf 
je gevorderde inzichten in de 
revalidatie van diverse neurologi-
sche aandoeningen. Je verdiept je 
zowel in gespecialiseerde kennis 
met betrekking tot onder meer de 
neuroanatomie en -fysiologie als in 
de nieuwste behandelingsconcep-
ten voor neurologische aandoenin-
gen. Daarnaast is er onder meer 
aandacht voor revalidatietechno-
logie (robotica), orthesen, bracing 
en incontinentieproblematieken. 
Deze verworven gespecialiseerde 
kennis stelt je in staat om zowel 
klinisch onderzoek uit te voeren als 
adequate behandelingsprogram-
ma’s op te stellen.

Musculoskele-
tale revalidatie

Neurologische 
revalidatie1 2

Deze afstudeerrichtingen worden georganiseerd in samenwerking met  
de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.

meer info op www.uhasselt.be/revalidatiewetenschappen-en-kinesitherapie

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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In deze afstudeerrichting verwerf 
je inzichten in het onderzoek en 
de behandeling van kinderen 
en jongeren met problemen in 
het bewegend functioneren. Zo 
specialiseer je je onder meer 
verder in ontwikkelingsstoornissen 
en milde en ernstige motorische 
aandoeningen. De revalidatie van 
deze kinderen omvat vaak een 
leeftijdsspecifieke en multidiscipli-
naire benadering, die gebaseerd is 
op wetenschappelijk onderzoek. 
Je studeert af als pediatrisch 
kinesitherapeut met kennis van het 
klinische redeneren en het opstel-
len van revalidatieprogramma’s.

In deze afstudeerrichting ga je je 
verder verdiepen in de revalidatie 
van cardiovasculaire, pulmonale en 
metabole ziektebeelden. Onze hui-
dige maatschappij wordt immers 
steeds meer geconfronteerd met 
ziektebeelden zoals obesitas, 
diabetes, dichtslibbende aders… 
Binnen dit domein speelt ook de 
kennis van de inwendige genees-
kunde (cardiologie, pneumolo-
gie…) een rol. Na het voltooien 
van deze opleiding kun je zowel 
theoretisch als praktisch effectieve 
revalidatieprogramma’s uitwerken 
voor deze patiënten. 

Pediatrische  
revalidatie

Revalidatie  
in inwendige 
aandoeningen3 4

“Als kinesitherapeut kun je met diverse 
manuele en technologische technieken het 
verschil maken voor elk van je patiënten.”

Deze afstudeerrichtingen worden georganiseerd in samenwerking met  
de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.
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B E R O E P S U I T W E G E N

REVALIDATIE- 
WETENSCHAPPEN
EN KINESITHERAPIE

* KINESITHERAPEUT BINNEN EEN ZELFSTANDIGE 
PRAKTIJK, BINNEN EEN REVALIDATIECENTRUM 
OF IN EEN ZIEKENHUIS

* KINESITHERAPEUT IN DE SPORTWERELD

* BINNEN HET WETENSCHAPPELIJKE DOMEIN 
VAN DE REVALIDATIE

* KINESITHERAPEUT IN HET ONDERWIJS

* ...



  Industriële 
  ingenieurswetenschappen
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De smartphone in je broekzak, de brug waarover je fietst, de scanners in een ziekenhuis, de 
sportdop van een waterfles, nieuwe medicijnen die levens redden, de helpende hand van een 
robot... Technologie is overal. En overal maakt technologie de wereld beter, veiliger, gezonder, snel-
ler en interactiever. Ben jij ook gefascineerd door toepassingen die het verschil maken? Barst je van 
revolutionaire ideeën om onze leefomgeving te optimaliseren? Wil je bovendien leren hoe je jouw 
droom omzet in werkelijkheid? Dan is een opleiding industriële wetenschappen echt iets voor jou! 

De opleiding industrieel ingenieur is een gezamenlijke opleiding van de UHasselt en KU Leuven.

BACHELOR 

 
Industriële  

wetenschappen (IW)
 

180 SP

INDUSTRIËLE INGENIEURS 
ONTWERPEN DE TOEKOMST

MASTER IW

Biochemie

60 SP

MASTER IW

Bouwkunde

60 SP

MASTER IW

Chemie

60 SP

MASTER IW

Elektro-
mechanica

60 SP

MASTER IW

Energie

60 SP

MASTER IW

Elektronica-
ICT

60 SP

MASTER IW

Nucleaire
technologie

60 SP

MASTER IW

Verpakkings-
technologie

60 SP

INDUSTRIËLE  
INGENIEURSWETENSCHAPPEN

  Industriële 
  ingenieurswetenschappen
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Troeven

Je vakgebied als  
industrieel ingenieur 
is breed en uitdagend 
met veel afwisseling.

Als industrieel ingenieur blink je uit in technologie, 
onderzoek en communicatie.

Je ontdekt je eigen interesses in de loop van je opleiding en hebt, dankzij de 
samenwerking tussen UHasselt en KU Leuven, de keuze uit een brede waaier van 
masteropleidingen.

Industrieel ingenieurs staan bekend 
voor hun probleem-oplossend  
vermogen. Dankzij je technisch- 
wetenschappelijk, praktijkgericht en 
logisch denken leer je problemen in 
kaart brengen, analyseren en zoeken 
naar optimale oplossingen. Uiteraard 
kun je niet alles in één keer leren. 
In de loop van je opleiding groei je 
beetje bij beetje uit tot een zelfstan-
dige, kritische en creatieve ingenieur 
die weet hoe industriële problemen 
op een efficiënte manier aan te pak-
ken. Bovendien staan technologie en 
industrie niet stil. Wat vandaag nog 
nieuw is, is morgen achterhaald. Je 
zult dan ook moeten blijven open-
staan voor nieuwe technologieën 
en methodes, en bereid zijn om je 
permanent bij te scholen.

Industriële problemen kun je niet oplossen zonder een grondige kennis van 
wetenschappen. In het gemeenschappelijk deel van je bacheloropleiding 
komen dan ook in eerste instantie fysica, mechanica, (bio-)chemie, elektronica, 
elektrotechniek en wiskunde aan bod.

Maar tijdens je opleiding ontwikkel je ook zogenaamde ‘lifelong employability 
skills’, competenties die je een heel eind op weg helpen om na je studies vlot 
je plek te vinden op de arbeidsmarkt. Zo leer je efficiënt samenwerken met 
anderen (groepswerk, projectwerk), mensen mobiliseren, verantwoordelijkheid 
opnemen, leidinggeven en vlot en duidelijk communiceren.

Onderwijs en onderzoek aan de faculteiten Industriële ingenieurswetenschap-
pen zijn nauw met elkaar verbonden. Diverse domeinen van het toegepast 
onderzoek komen aan bod in je opleiding. Daarbij bouwen onderzoeksgroepen 
van de UHasselt en de KU Leuven mee aan de brug tussen het fundamenteel 
onderzoek en de realisatie van onderzoeksresultaten in de praktijk. Tijdens je 
studies ontwikkel je ook zelf onderzoeksvaardigheden. Onze professoren  
brengen je in contact met onderzoek in een internationale context.

De faculteiten werken eveneens op verschillende manieren samen met 
bedrijven: bedrijfsbezoeken en -stages in het kader van de bachelor- en 
masterproef, studiedagen en gastcolleges in samenwerking met het werkveld 
en onderzoeksprojecten. Je maakt ook kennis met de geglobaliseerde wereld 
door internationale meetings of beurzen, een eventuele buitenlandse stage, 
masterproef en/of studieperiode.

Door de opbouw van de bacheloropleiding ontdek je geleidelijk je interesses. De eerste 91 studiepunten van de 
bacheloropleiding zijn gemeenschappelijk. Pas in de loop van je tweede bachelorjaar kies je de afstudeerrichting van 
de bacheloropleiding, met in het tweede of derde bachelorjaar eventueel nog een optie. Na de bacheloropleiding kun 
je rechtstreeks instromen in de masteropleiding die aansluit bij deze afstudeerrichting en krijg je een opleiding die je laat 
kennismaken met hoogtechnologische snufjes.

TROEF 1 TROEF 2

TROEF 3

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
BACHELOR EN MASTER IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 

180 + 60 STUDIEPUNTEN
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De drempel tussen student en docent is laag.

Tijdens je opleiding sta je er, als student, niet alleen voor! Onze docenten staan 
steeds klaar om je te helpen met zowel inhoudelijke, vakgebonden vragen 
alsook met andere vragen die je studiesucces kunnen bevorderen. De drempel 
tussen studenten en docenten is laag! Onze faculteiten beschikken trouwens 
over een heel team van gemotiveerde medewerkers waarop je kunt rekenen.

De opleiding organiseert allerhande initiatieven die je kunnen helpen 
om met succes je diploma te behalen: een opfriscursus wiskunde voor 
eerstejaarsstudenten in september, een introduc-tiedag, mentorschap, 
studieloopbaanbegeleiding, hulp bij het maken van je studiekeuze...

TROEF 4

“Een ingenieursopleiding is veelzijdig en 
multidisciplinair waardoor je uiteraard veel 
beroepsmogelijkheden hebt. Bovendien zit  
er ook veel afwisseling in je studie.”



“Door de opbouw van de bacheloropleiding kun 
je geleidelijk je interesses ontdekken.”
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Bacheloropleiding

De bacheloropleiding in de industriële wetenschappen 
biedt je een interessante mix van theorie en praktijk. 
Tijdens je opleiding verwerf je een brede wetenschappe-
lijke achtergrond, maar je bent toch vooral gericht op het 
oplossen van industriële reallifeproblemen. Daarom breng 
je heel wat tijd door in labo’s en werkplaatsen, waardoor 
je al het nodige inzicht in het beroepenveld verwerft. Je 
besteedt ook veel aandacht aan het actief verwerken en 
toepassen van kennis in oefeningen, projectwerk en prak-
tisch onderzoek.

De 3-jarige bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten. 
De eerste 91 studiepunten zijn gemeenschappelijk.

In de loop van je tweede bachelorjaar specialiseer je je en 
kies je een afstudeerrichting, met in het tweede of derde 
bachelorjaar soms nog een focus. 

Na de bacheloropleiding kun je rechtstreeks instromen in 
de masteropleiding (1 jaar, 60 studiepunten) die aansluit bij 
je eerder gemaakte keuze(s) in de bacheloropleiding.

Bachelor in de industriële wetenschappen

Eerste bachelorjaar Tweede bachelorjaar Derde bachelorjaar

sem 1 
blok 1 + 2

sem 2 
blok 3 + 4

sem 1 sem 2 sem 1 sem 2

Gemeenschappelijk programma 
voor alle bachelors

Bouwkunde

Chemie
focus biochemie

focus chemie

Elektro- 
mechanica

focus elektromechanica

focus automatisering/
elektrotechniek

Elektronica-ICT

Nucleaire technologie, 
- focus milieuwetenschappen 
- focus nucleaire wetenschappen

Verpakkingstechnologie

meer info op www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos



64

Masteropleidingen

Elke bachelor, met eventuele focus, geeft rechtstreeks toegang tot één bepaalde masteropleiding. Soms is het nog 
mogelijk om in te stromen in een andere masteropleiding, maar dan moet je een voorbereidingsprogramma volgen.
Studenten die een academisch of professioneel bachelordiploma in een aanverwant studiegebied hebben behaald, kun-
nen via een voorbereidings- of schakelprogramma instromen in deze masteropleidingen.

De masteropleidingen van de faculteiten Industriële ingenieurswetenschappen van de UHasselt en de KU Leuven zijn 
sterk praktijkgericht. Je zult veel tijd doorbrengen in een labo, nauw samenwerken met het bedrijfsleven en actief deelne-
men aan toegepast onderzoek in onder meer het Technologiecentrum op campus Diepenbeek.

Als master in de biochemie ontra-
fel je de geheimen van het leven 
zelf. Wat kunnen we leren van 
schimmels die overleven op toxi-
sche grond? Hoe kunnen we een 
snelle en betrouwbare diagnose 
stellen voor een levensbedrei-
gende ziekte als hersenvliesontste-
king? Hoe kunnen we organisch 
afval recycleren tot hoogtechnolo-
gische grondstof of duurzame bio-
energie? In de master biochemie 
stomen we je klaar voor research, 
ontwikkeling, controle en manage-
ment in de industrie. Vooral 
voeding, fermentatie en industriële 
biochemie, moleculaire biologie en 
genetische technieken en toe-
passingen in de gezondheidszorg 
worden jouw specialiteit. Je kan 
daarmee terecht in een waaier van 
sectoren zoals voeding, milieu, de 
farmaceutische sector en de bio-
technologie. Keuzemodules laten 
je toe je eigen accenten te leggen 
en expertises op te bouwen.

 

In deze opleiding verdiep je je in 
de technisch-wetenschappelijke 
kennis en het dimensioneren van 
verschillende bouwmaterialen, 
de stabiliteit en uitvoeringstechni-
sche aspecten van gebouwen en 
infrastructuurwerken met oog voor 
duurzaamheid, kwaliteit en econo-
mische aspecten. Belangrijk is dat 
je onder begeleiding, individueel of 
in teamverband, bouwtechnische 
problemen in kaart brengt en op 
een innovatieve manier oplost. 
Creativiteit, communicatieve en 
managementvaardigheden vullen 
je technische kennis verder aan. 
Werf- en bedrijfsbezoeken, reallife- 
casestudies en stages dompe-
len je meteen onder in het echte 
beroepsleven.
Deze veelzijdige opleiding geeft je 
meteen de perfecte basis om aan 
de slag te gaan in de bouwsector 
als: stabiliteitsingenieur, werfleider/
projectleider, ontwerpingenieur, 
raadgevend ingenieur, onderzoe-
ker, enz.

Verbeter de industrie van vandaag 
en lever de bouwstenen voor 
morgen! Als master in de chemie 
zorg je ervoor dat de  industriële 
processen efficiënter en milieu-
vriendelijker verlopen. Je zoekt naar 
duurzame alternatieven voor oude, 
petroleumgebaseerde productie-
processen. Je gaat na hoe indus-
triële reststromen gerecycleerd 
kunnen worden tot hoogwaardige 
grondstoffen. De kneepjes van het 
vak leer je in opleidingsonderdelen 
zoals industriële procestechnologie, 
reactorkunde, milieutechnologie, 
organische chemie, chemisch 
ontwerpen en kunststoffen. Als 
master in de chemie kan je terecht 
in een waaier van bedrijven en sec-
toren ( petrochemie, kunststoffen, 
farmacie, fijnchemie, milieu ...) en 
dit zowel in research, ontwerp- als 
productieafdelingen, in analyse- 
en controlelaboratoria. Maar ook 
consultancy, human resources en 
onderwijs behoren tot de mogelijk-
heden. Keuzemodules laten toe je 
eigen accenten te leggen.

Master IW:
Biochemie

Master IW:
Bouwkunde

Master IW:
Chemie1 2 3

“Industrieel ingenieurs vertalen onderzoeks-
resultaten naar nieuwe toepassingen.”
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Elektromechanica zet de wereld in 
beweging! Van micro-turbines tot 
windmolens, van ligfiets tot airbus, 
van heupprothese tot appelpluk- 
robot, van 3D-printkaak tot biosen-
sor, van micro-positionering  
tot volautomatische koetswerk- 
assemblage. Als ingenieur elektro- 
mechanica realiseer je vandaag 
de producten en processen van 
morgen. Naargelang je interesse 
geef je zelf invulling aan je inge-
nieursprofiel van technologisch 
expert tot bedrijfsmanager. Naast 
productiebeheer, zijn de pijlers van 
de opleiding elektromechanica 
energieconversie en mechanisch 
ontwerp. Energieconversie richt 
zich op alle aspecten van energie- 
efficiëntie, gaande van elektrische 
aandrijvingen en automatisatie tot 
thermische centrales of ver-
brandingsmotoren. Mechanisch 
ontwerp is een cyclus die start bij 
een concept dat vorm krijgt in een 
grafisch ontwerp. Dat ontwerp 
resulteert via materiaalkeuze, simu-
latie en keuze van productietech-
niek in een afgewerkt geheel. Je 
masterproef leg je af in een van de 
verschillende onderzoeksgroepen 
die op de campus aanwezig zijn, 
gaande van materiaaltechnologie 
en kunststoffen tot automatisering 
en bio-engineering, of in een bedrijf 
waar vraag is naar industrieel inge-
nieurs elektromechanica.
 

De ontwikkeling van duurzame 
energiesystemen en een aanhou-
dende automatisering en innovatie 
zijn twee belangrijke ingrediënten 
voor de verdere uitbouw van de 
welvaart binnen onze samenle-
ving. De master in de industriële 
wetenschappen: energie, met 
afstudeerrichtingen automatisering 
en elektrotechniek, bouwt verder 
op de bachelor met afstudeerrich-
ting elektromechanica en legt de 
inhoudelijke accenten binnen de 
vakdomeinen automatisering ener-
zijds en elektrotechniek en thermo-
dynamica anderzijds. Thema’s 
die aan bod komen, zijn aandrijf-
technieken, industriële netwerken, 
visualisatie, planning en optimale 
beheersing van energie, het auto-
matiseren, controleren en beheer-
sen van systemen en processen, 
mechatronisch ontwerp, ener-
getische doorlichting, duurzame 
energieproductie, intelligente  
en optimale energieverdeling, 
efficiënt energiegebruik...  
Dit alles met aandacht voor 
praktijk, technologie, veiligheid 
en ondernemingszin. Als indus-
trieel ingenieur energie ontwerp, 
ontwikkel, beheer en automatiseer 
je processen en (energie)systemen 
en help je mee de uitdagingen van 
morgen te realiseren.

Smartphones, internet, gps, blue- 
tooth, embedded systems, OLED’s,  
nano-chips, biosensoren...  
Het zijn slechts enkele‘topics’ 
waarmee je tijdens je masterop-
leiding in aanraking komt. In de 
wereld van elektronica-ICT gaat 
geen maand voorbij zonder een 
nieuwe hoogtechnologische ont-
wikkeling. Bovendien vragen tech-
nologische veranderingen om goed 
opgeleide, bekwame ingenieurs die 
van aanpakken weten: ingenieurs 
die technische knowhow hebben, 
die kritisch en zelfstandig en flexibel 
zijn en ingenieurs die technische 
problemen in kaart kunnen brengen 
en ontleden, die op zoek gaan naar 
de beste oplossing.
Tijdens de masteropleiding in de 
industriële wetenschappen: elek-
tronica-ICT ligt de nadruk onder 
meer op elektronische techno-
logie, analoge en digitale scha-
kelingen en systemen, elektroni-
sche ICT-ontwerpmethodieken, 
meettechnieken ... Je masterproef 
is een technologisch project dat 
voortvloeit uit je stage in een 
bedrijf of onderzoeksinstelling.

Master IW:
Elektro- 
mechanica

Master IW:
Energie

Master IW:
Elektronica-ICT4 5 6
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Wil jij meehelpen aan de ontwikkeling van radiotherapie, 
nucleaire geneeskunde en radiologie, aan innovaties 
binnen duurzame milieuzorg of aan de ontwikkeling van 
meettechnologieën voor het opsporen van radioactiviteit 
en controles van industriële installaties? Dan is nucleaire 
technologie iets voor jou!
Milieutechnologie dient om problemen rond (radioactief) 
afval, verontreinigde terreinen en de verspreiding van ver-
vuilende stoffen naar de omgeving aan te pakken. Radio-
activiteit is van nature in onze grondstoffen aanwezig en 
kan doorheen industriële processen hogere concentra-
ties bereiken in afvalstromen. Bij veilig hergebruik van 
deze afvalstromen moeten ingenieurs rekening houden 
met zowel chemische als radiologische aspecten.
In de medisch nucleaire sector werken ingenieurs aan de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën voor kankerbe-
strijding. Als stralingsdeskundige zijn ze verantwoordelijk 
voor de kwaliteits- en veiligheidscontrole voor patiënt en 
werknemer. De ontwikkeling van nieuwe generaties (vei-
lige) kerncentrales, kernfusiereactoren en deeltjesversnel-
lers leidt tot wetenschappelijke vooruitgang en grotere 
onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Master IW:
Nucleaire technologie

Master IW:
Verpakkingstechnologie7 8

In elke sector wordt elk bedrijf wel geconfronteerd met 
de vraag hoe producten het best te verpakken, bescher-
men en transporteren. Deze masteropleiding focust dan 
ook op het brede gamma van verpakkingsmaterialen en 
op de onderzoeksmethoden om de eigenschappen van 
deze materialen te meten en optimaliseren. Daarnaast 
is er aandacht voor automatisering en productietech-
nieken in de voedings-, farmaceutische, chemische en 
logistieke sector. Een verpakkingsingenieur denkt zowel 
nationaal als internationaal en maakt hierbij gretig gebruik 
van zijn logistieke kennis en van zijn inzichten in diverse 
milieuaspecten. Omdat de verpakking fungeert als eer-
ste contact met de consument, vormt ook design een 
belangrijke pijler van de opleiding. Via diverse stages, 
bedrijfs- en beursbezoeken en contacten met het  
VerpakkingsCentrum, proef je ook van het werkveld, 
waar je de theorie meteen kunt toetsen aan de praktijk.
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B E R O E P S U I T W E G E N

Industrieel ingenieurs kunnen problemen in kaart brengen en analyseren, en geven daarbij blijk van een  
gestructureerde en creatieve aanpak. Zij vertalen onderzoeksresultaten naar nieuwe toepassingen. Industrieel  
ingenieurs vind je dan ook in een waaier van functies en in tal van bedrijfssectoren, als zelfstandige ondernemer,  
als docent in het onderwijs, bij de overheid...

* COMPUTERSPECIALIST

* PROCESINGENIEUR

* BEDRIJFSLEIDER

* ONTWERPER

* PROJECTINGENIEUR

* CONSULTANT

* PRODUCTDESIGNER

* ONDERZOEKER

* GERECHTSEXPERT

* PLANTMANAGER

INDUSTRIEEL INGENIEUR

* PRODUCTIELEIDER

* KWALITEITSMANAGER

* VEILIGHEIDSDESKUNDIGE

* PROJECTMANAGER

* MILIEUADVISEUR

* SALES MANAGER

* SALES ENGINEER

* LERAAR HOGER ONDERWIJS 
OF SECUNDAIR ONDERWIJS

* TECHNISCH AUDITEUR

* ...



  Mobiliteitswetenschappen  
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Deze opleiding focust op het thema mobiliteit. Tijdens je studie verdiep je je in de boeiende, 
complexe en steeds veranderende relatie tussen mens (gedrag), maatschappij (beleid –  
omgeving/milieu) en modi (verplaatsingsmogelijkheden).

BACHELOR 

 
Mobiliteitswetenschappen

 

180 SP

MASTER

Mobiliteitswetenschappen
Transportation Sciences* 

120 SP

FOCUS OP MOBILITEIT

SCHOOL VOOR
MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

  Mobiliteitswetenschappen  

* Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige masteropleiding.
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MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

Troeven

Actueel en toekomst- 
gericht.

Breed, uitdagend 
vakgebied met veel  
afwisseling.

Jezelf onderscheiden:
van ervarings- 
deskundige tot  
mobiliteitsexpert.Vlaanderen is het hart van Europa. 

De Antwerpse haven behoort tot de 
grootste zeehavens ter wereld. Brus-
sels Airport is één van de belangrijk-
ste Europese luchthavens. Bovendien 
beschikken we over een dicht netwerk 
van spoor-, auto- en waterwegen.  
Die uiteenlopende transportmoge-
lijkheden maken van Vlaanderen de 
ideale poort tot Europa. De uitdaging 
van vandaag en morgen is die unieke, 
internationale positie vrijwaren. Als 
mobiliteitsdeskundige speel je een 
cruciale rol in het organiseren en 
managen van de mobiliteit in, van en 
naar Vlaanderen.

Mobiliteit managen is een continue 
uitdaging. Elke situatie is immers 
anders en om tot goede oplossingen 
te komen, moet je steeds rekening 
houden met uiteenlopende aspecten 
zoals menselijk gedrag, omgevings-
factoren, technische mogelijkheden, 
economische overwegingen, proce-
dures en wetgeving, draagvlak bij het 
publiek, enz. Deze veelzijdigheid vind 
je rechtstreeks terug in het studie-
programma, maar uiteraard ook in je 
latere job als mobiliteitsdeskundige!

Vlaanderen telt ongeveer zes miljoen 
ervaringsdeskundigen op vlak van 
mobiliteit, met elk een eigen mening 
over hoe die mobiliteit en al haar 
uitdagingen best te managen. Maar 
in de praktijk draagt dit weinig bij. Als 
mobiliteitsexpert kun je je onderschei- 
den en slaag je erin zowel de bereik-
baarheid van locaties en de verkeers-
veiligheid van de weggebruikers te 
verbeteren, als nieuwe vervoersmo-
gelijkheden te ontwikkelen. Jij zorgt 
ervoor dat de motor van de samen- 
leving blijft draaien door mensen 
mobiel te houden, met daarbij aan-
dacht voor leefbaarheid, veiligheid  
en milieu.

TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3

BACHELOR EN MASTER IN DE MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
180 + 120 STUDIEPUNTEN

“Jij zorgt ervoor dat de motor 
van de samenleving blijft draaien 

door mensen mobiel te houden, met 
daarbij aandacht voor leefbaarheid, 

veiligheid en milieu.”
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Vakgebonden vaardig-
heden verwerven door 
te doen en te ervaren.

Vakoverschrijdende 
competenties.

Zeker van een job.

Mobiliteitsdeskundige word je niet 
door enkel met je neus in de boeken 
te zitten. Daarom zijn er reeds van bij 
de start van je opleiding ‘uit het leven 
gegrepen’ opdrachten waar je indivi-
dueel of in groep met medestudenten 
aan werkt. In het eerste masterjaar ga 
je zelfs concreet aan de slag via een 
stage waarbij je gedurende bijna een 
volledig semester kennismaakt met 
de veelzijdigheid van het beroep van 
mobiliteitsdeskundige. 

Vandaag betekent ‘voorbereid zijn 
op de toekomst’ meer dan alleen het 
bezitten van kennis over mobiliteit 
en deze kunnen toepassen. Werk-
gevers zijn op zoek naar mensen die 
vlot mondeling en schriftelijk com-
municeren, goed in team kunnen 
samenwerken, creatief met proble-
men kunnen omgaan, enz. Kortom, 
mensen die vlot inzetbaar, dynamisch 
en wendbaar zijn in een omgeving 
die voortdurend onderhevig is aan 
verandering.

Vanaf het eerste bachelorjaar is er 
veel aandacht voor deze ‘lifelong 
employability skills’ - of vakoverschrij-
dende competenties. In de master-
opleiding pas je ze ook daadwerkelijk 
in de praktijk toe tijdens de stage. Dit 
alles maakt dat je optimaal voorbereid 
bent op je toekomstige job.

In economisch onzekere tijden is 
werkzekerheid geen overbodige 
luxe. Een diploma mobiliteitsweten-
schappen biedt je die zekerheid. De 
Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan 
mobiliteitsexperten. Dit blijkt onder 
meer uit het feit dat de masters die 
jou vooraf gingen vlot werk vinden in 
een waaier van organisaties. Maar 
ook internationaal is de mobiliteits-
deskundige gegeerd. Met dit diploma 
heb je dus alle troeven in handen.

TROEF 4 TROEF 5 TROEF 6
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Bacheloropleiding

Mobiliteit is een breed en uitdagend vakgebied. Deze kenmerken vind je dan ook rechtstreeks terug in het studiepro-
gramma. We onderscheiden 7 thematische  leerlijnen die over de 3 bachelorjaren heen worden behandeld:

1Je start met een brede verkenning van het 
studiedomein en de arbeidsmarkt in de 
leerlijn ALGEMENE VERKEERSKUNDE 

EN MOBILITEIT. Zo geraak je vertrouwd met 
domeinspecifieke begrippen, methoden, processen en 
ontwikkelingen.

2 In de leerlijn OMGEVINGSMANAGMENT leg je 
het verband tussen het ruimtelijk beleid enerzijds 
en het mobiliteitsbeleid anderzijds. 

3 Je kennis van de verschillende vervoerswijzen 
(bijvoorbeeld openbaar vervoer, fiets, auto,…) 
en van de eisen die gesteld worden aan de 

infrastructuur wat betreft het gebruik en de omgeving 
wordt aangescherpt in de leerlijn TECHNIEK EN 
INFRASTRUCTUUR. 

4 Gedrag en mobiliteit zijn onlosmakelijk 
verbonden. In de leerlijn GEDRAG bestudeer je 
het gedrag van mensen in het verkeer en leer je 

hoe je dit gedrag in een positieve richting kunt bijsturen 
(bijvoorbeeld via campagnes). 

5 In de leerlijn ONDERZOEK EN 
COMMUNICATIE verwerf je domeinspecifieke 
onderzoeksmethoden en –technieken 

(bijvoorbeeld kentekenonderzoek, analyse zwarte 
punten, rijsimulatoronderzoek) waarmee je 
beleidsmaatregelen kan inschatten en voorspellen. In 
deze leerlijn wordt daarnaast ook specifiek aandacht 
geschonken aan je communicatievaardigheden. 

6 Al deze kennis en vaardigheden ga je vervolgens 
TOEPASSEN in reallifecases waar je in groep 
of individueel aan werkt. Het gaat hierbij steeds 

om realistische vraagstukken die mobiliteitsdiensten, 
adviesbureaus of onderzoekstinstellingen doorgaans 
behandelen. 

7 Ten slotte krijg je een aantal 
ONDERSTEUNENDE DISCIPLINES 
(mobiliteitsrecht, milieukunde, 

beleidsmanagement, economie, statistiek) waarmee 
je aan de hand van domeinspecifieke oefeningen 
basiskennis verwerkt die je nodig hebt om 
verkeerskundige vraagstukken op te lossen. 

meer info op www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos



“De veelzijdigheid van het domein mobiliteit vind 
je rechtstreeks terug in het studieprogramma.”
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Masteropleiding

In de masteropleiding worden je academische onderzoeksmethoden en – technieken verder verdiept. Je kunt kiezen 
tussen twee afstudeerrichtingen: Verkeersveiligheid of Mobiliteitsmanagement. Ook kun je kiezen voor een Neder-
landstalige of Engelstalige opleiding, een bijkomende troef met het oog op je latere beroepsleven. Om je hier optimaal op 
voor te bereiden, staan eveneens een stage en de masterproef centraal in de opleiding. 

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk 
thema, en niet alleen in Vlaanderen. Om de veiligheid 
te verhogen, kunnen we tal van maatregelen nemen 
op niveau van de weg (en omgeving), het voertuig en 
de mens. Daarbij is er aandacht voor technologische 
innovaties, handhaving, opleiding en sensibilisering. 

Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden 
in deze afstudeerrichting zijn: 
- Technieken voor het achterhalen van de oorzaak van 

auto-ongevallen. 
- Het zoeken van antwoorden op vragen als: ‘Hoe 

kunnen we mensen overtuigen om veilig te rijden?’ – 
‘Wat doen we met overtreders?’ – ‘Is het onveilig om 
te telefoneren achter het stuur?’

- Het beoordelen van de impact van maatregelen zoals 
het effect van flitscamera’s op snelheid en ongevallen. 

- Het uitwerken van een verkeersveiligheidscampagne.

 

Mobiliteitsmanagement houdt zich bezig met het 
beïnvloeden van mobiliteitskeuzes (de vraag naar 
mobiliteit) en het organiseren van mobiliteit (het aanbod 
aan mobiliteit). Voor zowel de vraag als het aanbod, 
sta je als mobiliteitsdeskundige voor de uitdaging om 
dit zo efficiënt en duurzaam mogelijk te organiseren 
en te managen. Dit vraagt om een aanpak vanuit 
verschillende invalshoeken. Om bijvoorbeeld het 
gedrag van individuen te veranderen ten voordele van 
duurzame vervoerswijzen (bus, trein, fiets) moet je 
een pakket van diensten/instrumenten (bijvoorbeeld 
een app) ontwikkelen die complementair zijn met 
infrastructuur- en prijsmaatregelen. 

Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden 
in deze afstudeerrichting zijn: 

- Je verdiept je in het ontwerpen en toepassen van 
keuzemodellen. Hiermee kan je simuleren welke 
invloed bv. een prijswijziging heeft op de keuze van 
het vervoersmiddel. 

- Je leert het management van een openbaar 
vervoersbedrijf kritisch te analyseren en hierover een 
gefundeerde opinie te vormen. 

- Je berekent de impact van beleidsmaatregelen, zoals 
rekeningrijden, op het verkeer. 

- Je bekijkt wat het effect is van de introductie 
van autonome of elektrische voertuigen op de 
samenleving en ons mobiliteitsgedrag. 

Verkeersveiligheid Mobiliteitsmanagement1 2
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Je kunt onder meer aan de slag bij:

- Federale, gewestelijke en lokale overheidsdiensten
 bijvoorbeeld gemeentebesturen, verkeerscommissies, politiezones, 

Agentschap infrastructuur, Departement Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, Gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf, Vlaams Verkeerscentrum

- Studie- en adviesbureaus 
 bijvoorbeeld Grontmij Belgium, Traject, MINT, Arcadis Belgium, Vectris, 

Technum-Tractebel Engineering

- (Openbare) vervoers- en transportbedrijven 
 bijvoorbeeld De Lijn, NMBS, Essers, Ewals Cargo, Infrabel

- (Middel)grote bedrijven
 bijvoorbeeld Colruyt Group, Bosch, DrivOlution

- Verzekeringsmaatschappijen
 bijvoorbeeld AXA Belgium

- Belangenorganisaties
 bijvoorbeeld BIVV, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VZW Rondpunt, 

VZW Ouders van Verongelukte Kinderen, Febiac

- Onderzoeksinstellingen
 bijvoorbeeld Instituut voor Mobiliteit, Steunpunt Verkeersveiligheid, VITO

* MOBILITEITSMANAGER

* CONSULTANT

* RESEARCHER

* VERKEERS- EN VERVOERSPLANNER

* ADVISEUR-ONTWERPER MOBILITEIT EN RUIMTE

* BELEIDSMEDEWERKER MOBILITEIT

* PROJECTLEIDER VERKEERSMANAGEMENT

* ...

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

B

W

O

M
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DE JURIST VAN DE TOEKOMST

Onze rechtenopleiding is een uniek samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, 
de KU Leuven en Maastricht University en onderscheidt zich van andere opleidingen door het 
opdracht- en probleemgestuurd onderwijs en de studie van de wisselwerking tussen het inter-
nationaal, het Europees en het Belgisch recht.

BACHELOR 

 
Rechten

 

180 SP

MASTER

Rechten 

120 SP

FACULTEIT RECHTEN

Rechten
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RECHTEN

Troeven

Wisselwerking tussen 
internationaal, Euro-
pees en Belgisch recht.

Een samenwerkings- 
verband met eigen  
accenten.

Opdracht- en probleem- 
gestuurd onderwijs:  
de juridische praktijk  
in kleine groepen.

Al van in het eerste bachelorjaar gaat 
er veel aandacht naar de wisselwer-
king tussen het Belgisch recht aan 
de ene kant, en het internationaal en 
Europees recht aan de andere kant. 
In onze opleiding vormt het Europees 
en internationaal recht niet louter een 
zijstapje, maar is het hét fundament 
waarop de rest steunt.

De rechtenopleiding is een geza-
menlijk initiatief van de Universiteit 
Hasselt, Maastricht University en de  
KU Leuven. De expertise van deze 
drie partners leidt tot een interessant 
programma met eigen accenten.

Een jurist moet niet alleen de rechts-
regels kennen, hij moet ze vooral 
weten te vinden en ermee kunnen 
werken. Vandaar ook dat doorheen 
de bachelor- en masteropleiding 
wordt geopteerd voor opdracht- en 
probleemgestuurd onderwijs, waarbij 
opdrachten en problemen uit de 
juridische praktijk worden opgelost en 
besproken in kleine groepen van een 
twintigtal studenten. Het tutorenteam, 
dat dit onderwijs in kleine groepen 
begeleidt, bestaat niet enkel uit 
academici, maar ook uit advocaten, 
magistraten en andere praktijkjuristen. 
Op die manier kom je al zeer vroeg in 
contact met het beroepsveld.

TROEF 1 TROEF 2

TROEF 4

BACHELOR EN MASTER IN DE RECHTEN • 180 + 120 STUDIEPUNTEN

Aandacht voor juridi-
sche vaardigheden en 
‘lifelong employability 
skills’.

Recht en maatschappij:  
hecht met elkaar ver-
bonden.

Een gedegen academische vorming 
wordt aangevuld met aandacht voor 
juridische vaardigheden en ‘lifelong 
employability skills’ (schriftelijke en 
mondelinge communicatie, team-
work, time management…). Tijdens 
je latere loopbaan als jurist zijn deze 
vaardigheden immers zeer belangrijk.

In elke samenleving gelden regels die 
het menselijk handelen in goede banen 
moeten leiden. In die zin zijn samen-
leving en rechtssysteem onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Van een 
rechtenstudent verwachten we dan 
ook een warme belangstelling voor het 
reilen en zeilen van de maatschappij. 
Als jurist sta je immers midden in die 
maatschappij. Ben je geïnteresseerd 
in politiek, heb je belangstelling voor 
bijvoorbeeld consumentenzaken of 
arbeidsverhoudingen? Dan is rechten 
een goede keuze voor jou!

TROEF 3

TROEF 5

meer info op www.uhasselt.be/rechten

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Bacheloropleiding

In de bacheloropleiding volgen alle studenten hetzelfde programma, waarin 
vooral aandacht gaat naar de belangrijkste takken van het recht. 

Na een inleidend blok Beginselen van het recht worden in het eerste 
bachelorjaar de opleidingsonderdelen Staats- en bestuursrecht, Privaatrecht 
en Internationaal en Europees recht aangeboden. Van meet af aan focussen 
we op de verbondenheid tussen het nationaal, het Europees en het internatio-
naal recht. 

Daarnaast worden practica georganiseerd die je basisvaardigheden bijbrengen: 
Oplossen van juridische problemen, Juridisch schrijven en Rechtsvergelijking.

Twee taalvakken, Legal English en Français juridique, vervolledigen het pro-
gramma. Zij moeten je in staat stellen om anderstalige juridische teksten te 
begrijpen en colleges te volgen in een andere taal.

In het tweede bachelorjaar worden opleidingsonderdelen zoals Straf- en 
strafprocesrecht en Zaken- en contractenrecht aangeboden. Ook wordt 
de aandacht voor het Europees en het internationaal recht bestendigd met 
Engelstalige opleidingsonderdelen zoals International law en Foundations of the 
European Union.

In het derde bachelorjaar wordt je basiskennis over een aantal belangrijke 
rechtstakken vervolledigd met bijvoorbeeld Fiscaal recht en Personen- en 
samenlevingsrecht. Je schrijft ook een bachelorscriptie: een zelfstandig werk-
stuk waarmee je aangeeft dat je naast kennis over een bepaald onderwerp, 
ook de nodige vaardigheden verwierf om hier op een correcte juridische manier 
over te schrijven.

Rechtenstudenten 
leren kunst van het 
pleiten in Hasseltse 
gerechtsgebouw

Net zoals piloten in opleiding 
leren vliegen in een vlucht- 
simulator en artsen in spe hun 
vaardigheden trainen in een 
ziekenhuis, moeten ook rech-
tenstudenten leren pleiten. 
Studenten aan de UHasselt 
trekken voor zo’n moot court 
(simulatierechtbank) al in het 
tweede bachelorjaar naar een 
echte zittingszaal, waar ze 
hun cliënt moeten verdedi-
gen. Het is van groot belang 
dat studenten al vroeg in 
de opleiding hun ideeën en 
oplossingen voor een juri-
disch probleem adequaat 
leren communiceren. Het 
organiseren van moot courts 
in het Hasseltse gerechtsge-
bouw - in plaats van in een 
omgebouwd leslokaal - sluit 
naadloos aan bij het DNA van de  
UHasseltse rechtenopleiding. 

“Het is van groot belang dat studenten 
al vroeg in de opleiding hun ideeën en 
oplossingen leren communiceren.”
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Masteropleiding

In de tweejarige master zijn er twee afstudeerrichtingen waaruit je kunt kiezen: 
Overheid en recht en Rechtsbedeling. 

In beide afstudeerrichtingen focus je je op het recht als instrument van conflict-
vermijding, -hantering en -oplossing, niet alleen binnen maar vooral ook buiten de 
rechtbank. Resultaatsgerichte strategieën bij het oplossen van juridische proble-
men en een specifiek opleidingsonderdeel rond bemiddeling komen aan bod. Je 
leert dus ook zelf vaardigheden ontwikkelen om deze beginselen toe te passen.

De afstudeerrichting Overheid en 
recht is sterk verbonden met een 
van de segmenten op de arbeids-
markt waar een duidelijke nood 
is aan juristen: de overheid en de 
social profitsector. De overheid 
vraagt almaar meer hooggekwalifi-
ceerde, inhoudsdeskundige mede-
werkers om haar toenemende 
taken en verantwoordelijkheden 
te behartigen en de vergrijzing van 
het overheidspersoneel kwalitatief 
op te vangen. Ondernemingen 
en verenigingen hebben door 
toenemend overheidsoptreden 
dan weer behoefte aan juristen die 
beslagen zijn in publiekrecht.

 

De afstudeerrichting Rechtsbede-
ling biedt je een brede, algemene 
vorming die de verschillende 
aspecten van het recht laat zien, 
inzicht geeft in de structuren van 
het recht en de dwarsverbanden 
tussen rechtsgebieden, en een 
basis legt voor verdere, zelfstan-
dige ontwikkeling. De prominent-
ste beroepen waarop deze afstu-
deerrichting je voorbereidt, zijn die 
van advocaat, juridisch adviseur 
en magistraat. 

Overheid 
en recht Rechtsbedeling1 2

Internationale pole position

Het onderwijs wordt steeds internationaler. Op het vlak van internationalisering zit de faculteit Rechten 
in pole position: het internationaal en het Europees recht zijn volledig geïntegreerd in de opleiding. In het 
kader van ERASMUS kun je in je masterjaren een semester aan een buitenlandse partneruniversiteit door-
brengen. Zo heeft de faculteit onder meer uitwisselingsakkoorden met universiteiten uit Valencia (Spanje), 
Passau en Marburg (Duitsland), Cergy-Pontoise en Rennes (Frankrijk), Cassino en Firenze (Italië), Lublin 
(Polen), Lissabon (Portugal), Ankara (Turkije), Liverpool (UK)...

Het profiel van de 
rechtenstudent

Naast maatschappelijke inte-
resse moet een rechtenstudent 
over een goed analytisch ver-
mogen beschikken en creatief 
zijn. Het is een misvatting dat 
rechtsregels – die vaak snel 
wijzigen – uit het hoofd moeten 
worden geleerd. Een uitge-
breide verzameling wetteksten 
wordt opgenomen in je codex, 
een belangrijk hulpmiddel bij 
studie en examens. Het is 
vooral belangrijk dat je kunt 
omgaan met die rechtsregels 
en dat je verbanden en toepas-
singsmogelijkheden ziet, opdat 
juridische problemen kunnen 
worden vermeden of opgelost. 
Mondelinge en schriftelijke taal-
vaardigheid zijn troeven voor 
een rechtenstudent. Het correct 
en genuanceerd leren formule-
ren van een argumentatie en het 
leren schrijven van een helder 
betoog zijn immers essentieel.
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B E R O E P S U I T W E G E N

* ADVOCAAT

* NOTARIS

* GERECHTSDEURWAARDER

* CURATOR

* PARKETMAGISTRAAT

* RECHTER

* BEDRIJFSJURIST IN DE 
PRIVÉ-SECTOR

* POLITICUS

* DIPLOMAAT

RECHTEN

* AMBTENAAR BIJ DE EUROPESE 
INSTELLINGEN

* AMBTENAAR BIJ DE VLAAMSE 
EN FEDERALE OVERHEID

* GEMEENTESECRETARIS 

* ONDERNEMER

* JOURNALIST

* WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEKER

* ...



Wetenschappen  



83

EXPLORE THE WORLD, 
SHAPE THE FUTURE 

Wetenschapper en ingenieur  
van de 21ste eeuw

Kiezen voor wetenschappen is kiezen voor verwondering en 
nieuwsgierigheid, de passie om nieuwe dingen te ontdekken 
en onderzoeken. Hoe zit de wereld in elkaar? Hoe kunnen 
wetenschap en technologie bijdragen aan een innovatieve 
en duurzame toekomst? In een veranderende samenleving, 
waarbij kennis en innovatie steeds meer centraal staan, word 
je als wetenschapper voortdurend uitgedaagd en geïnspi-
reerd. Wetenschappers en ingenieurs geven de toekomst 
vorm. Net dat maakt wetenschappen studeren zo boeiend! 

Er is een stijgende nood aan wetenschappers en ingeni-
eurs, want kennis en innovatie vormen de motor van de 
samenleving.

Wetenschappen aan de UHasselt

Aan de UHasselt nemen we je mee op een ontdekkings-
reis in de fascinerende wereld van wetenschap en tech-
nologie, je verkrijgt nieuwe inzichten in de wereld en jezelf, 
en je verwerft een reeks vaardigheden die je wapenen 
voor de toekomst. De faculteit Wetenschappen biedt je de 
mogelijkheid om de wereld te ontdekken en de toekomst 
vorm te geven via hoog kwalitatief en gevarieerd onderwijs 
met een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis, 
onderzoeksdeskundigheid en vaardigheden nuttig voor het 
latere beroepsleven. 

BACHELOR 

 Fysica

180 SP

BACHELOR 

 Biologie

180 SP

BACHELOR 

 Informatica

180 SP

BACHELOR 

 Chemie

180 SP

BACHELOR 

 Wiskunde

180 SP

MASTER

Informatica

120 SP

MASTER

Statistiek*

120 SP

FACULTEIT WETENSCHAPPEN

* De Engelstalige masteropleiding Statistiek kan ondermeer aansluitend gevolgd worden na de bacheloropleidingen Biologie, Chemie, Fysica, Informatica 
en Wiskunde. Een rechtstreekse doorstroom naar de master Statistiek wordt aangeboden via Bio-wiskunde (een optie binnen de bachelor Wiskunde).

Wetenschappen  
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1. BIOLOGIE
BACHELOR IN DE BIOLOGIE • 180 STUDIEPUNTEN

Troeven

Van molecule naar 
ecosysteem.

Brede wetenschappelijke  
vorming.

Eigen invulling.

De bacheloropleiding biologie focust 
op de studie van de natuur en het 
milieu. Je bestudeert het leven in al 
zijn aspecten en op verschillende 
niveaus: van moleculen over cellen 
en organismen tot ecosystemen en 
hun interactie met het milieu. Ook leer 
je hoe de wisselwerking tussen deze 
verschillende niveaus georganiseerd 
is. Biologie is kortom de studie die 
het leven wil begrijpen. 

Binnen de opleiding biologie krijg je 
een brede wetenschappelijke vorming 
in de experimentele, klassieke en 
toegepaste biologie. Je maakt kennis 
met de moleculaire biologie, de 
biologische processen in de bio-
sfeer en alles wat daar tussenin ligt, 
zoals biodiversiteit van planten en 
dieren, fysiologie, genetica, ecologie 
en milieukunde. Om de biologische 
processen goed te kunnen begrijpen, 
worden relevante onderdelen van de 
chemie, fysica, wiskunde en geologie 
geïntegreerd in de biologievakken of in 
een biologische context gedoceerd. 

In het derde jaar kun je kiezen voor de 
opties moleculaire biologie, ecologie en 
biodiversiteit of biochemie. De eerste 
optie legt de klemtoon op het begrijpen 
van de complexiteit van het cellulaire 
niveau. In de optie ecologie en biodiver-
siteit ligt de focus op de complexiteit van 
de natuurlijke ecosystemen en de vele 
levensvormen die haar gestalte geven. 
De optie biochemie bereidt voor op de 
master biochemie en biotechnologie. Wil 
je geen keuze maken voor een speci-
fieke optie, dan kun je ook een eigen 
pakket samenstellen uit keuzevakken.

TROEF 1

TROEF 2

TROEF 3

Vaardigheden.

Internationaal.

Toepassingen.

Tijdens de opleiding wordt aandacht 
besteed aan samenwerken, discussië-
ren, rapporteren, presenteren, maar ook 
aan time management, projectmanage-
ment en probleemoplossing. Dergelijke 
vaardigheden zijn belangrijk in je studie 
en in je latere loopbaan. Uiteraard 
komen ook onderzoeksvaardigheden in 
ruime mate aan bod in diverse onder-
zoekspractica doorheen de opleiding. 
In het derde jaar voer je een eindproject 
uit in samenwerking met een onder-
zoeksgroep of –instituut (bijvoorbeeld 
het Centrum voor Milieukunde van de 
UHasselt) of een externe organisatie.  
Zo kun je onder meer met het Field 
Research Centre, een samenwerkings-
verband tussen UHasselt en het Natio-
naal Park Hoge Kempen, bijdragen aan 
boeiende veldstudies in onze regio. 

Wetenschappen zijn per definitie 
universeel en internationaal gericht. 
Dat zie je ook terug in je opleiding 
waarin je kennismaakt met interna-
tionaal wetenschappelijk onderzoek 
en waarin expliciet plaats wordt 
gemaakt voor buitenlandse excursies 
en veldstudieprojecten. Ook kun je in 
je derde bachelorjaar deelnemen aan 
het ERASMUS-programma, waardoor 
je de kans krijgt om een semester in 
het buitenland te studeren. 

Naast een grondige theoretische 
bagage doe je ook een groot deel 
praktijkervaring op. Zo neem je in de 
loop van je opleiding deel aan veld-
werk, excursies, een mariene stage 
en groepsprojecten in het kader van 
onder meer biodiversiteit en milieu- 
problemen. Ook aan de bijdrage 
van de bioloog aan de maatschap-
pij wordt in de opleiding aandacht 
besteed. Tijdens de excursies en de 
samenwerkingsprojecten met externe 
organisaties kom je bovendien in 
contact met experts uit het vakgebied 
en de latere beroepswereld. 

TROEF 5

TROEF 6

TROEF 4

meer info op www.uhasselt.be/biologie

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Vervolgmasters

Na de bacheloropleiding in de bio-
logie aan de UHasselt kun je recht-
streeks instromen in diverse twee- 
jarige masteropleidingen. Soms is  
het nodig dat je bepaalde opleidings- 
onderdelen in je bacheloropleiding 
hebt gevolgd.

AAN DE UHASSELT:

Master in de biomedische weten-
schappen: alle afstudeerrichtingen
(Universiteit Hasselt – Maastricht 
University)

Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

ELDERS:

Master in de biologie

Master in de biochemie en de 
biotechnologie
(Universiteit Antwerpen – KU Leuven)

* BIOTECHNOLOOG

* BIOCHEMICUS

* CONSERVATOR VAN NATUUR-
PARKEN, NATUURHISTORISCHE 
ONDERZOEKSINSTITUTEN

* DOCTORANDUS (PhD)

* ECOLOGISCH ONDERZOEKER

* KLINISCH ONDERZOEKER

* LANDSCHAPSECOLOOG

* LEERKRACHT WETENSCHAPPEN

* MILIEUAMBTENAAR

* ONDERZOEKER IN DE  
MEDISCHE EN FARMA-
CEUTISCHE INDUSTRIE

* ...

B E R O E P S U I T W E G E N

BIOLOGIE

85



86

2. CHEMIE
BACHELOR IN DE CHEMIE • 180 STUDIEPUNTEN

Troeven

Chemie...  
je kunt niet zonder.

Brede wetenschappelijke  
vorming.

Eigen invulling.

Als je onderzoek wilt doen over de 
wereld om je heen, heb je kennis 
nodig die beschrijft hoe materie 
in elkaar zit. De bacheloropleiding 
chemie bestudeert de samenstelling 
en eigenschappen van stoffen, en 
de veranderingen en reacties die 
daarin plaatsvinden. Die kennis is 
van belang voor allerlei scheikundige 
vraagstukken; van het ontstaan en 
afbreken van verbindingen in cellen, 
planten en dieren tot de productie 
van nieuwe materialen voor bijvoor-
beeld zonnecellen of transistors, van 
het ontwikkelen van geneesmiddelen 
tot de bescherming van het milieu via 
het creëren van duurzame energie en 
nieuwe brandstoffen. Zo zie je maar: 
chemie heb je echt overal nodig.

Chemie is een brede opleiding, ver-
bonden met tal van andere domeinen 
van de wetenschap. In het eerste jaar 
leer je de kennis en vaardigheden die 
iedere chemicus nodig heeft. Naast 
chemievakken krijg je ook fysica, 
wiskunde, biologie, geologie en inge-
nieursvakken, want die zijn onmisbaar 
binnen de chemie. In de daaropvol-
gende jaren verdiep en verbreed je 
verder je chemische kennis. In het 
tweede jaar bereiden we je daarnaast 
voor op het werken in een interdis-
ciplinair team door een gezamenlijke 
opdracht met studenten handelsin-
genieur. Het derde jaar sluit je af met 
een eindproject waarbij je een langere 
periode echt onderzoek doet. 

In het tweede bachelorjaar maak je 
een keuze tussen twee opties: mate-
riaalwetenschappen en levensweten-
schappen. In de eerste optie verdiep 
je je in elementen van fysische chemie 
in het domein van anorganische, 
organische en theoretische chemie. 
Bij de optie levenswetenschappen 
ligt de focus op de levende wereld 
op moleculair, cellulair, genetisch en 
organismaal niveau. Hierbij moet je 
denken aan vakken als biochemie, 
moleculaire celbiologie, immunologie 
en moleculaire genetica.

Binnen iedere optie volg je een 
aantal verplichte vakken. Daarnaast 
is er keuzeruimte die je invult met 
chemische verdiepingsvakken en/of 
verbredingsvakken uit andere weten-
schapsdisciplines. 

TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3

“Chemie is vooral een brede opleiding,  
verbonden met tal van andere domeinen  

van de wetenschap.”
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Vaardigheden. Internationaal.Toepassingen.

Onderzoeks- en experimenteervaardig-
heden zijn belangrijk voor de opleiding. 
Daarnaast komen sociale en commu-
nicatieve vaardigheden, time manage-
ment en projectmanagement aan bod. 
Deze vaardigheden - die je nodig hebt 
in je studie en je beroepsleven - worden 
vaak gekoppeld aan het vakinhoude-
lijke. Zo werk je in het tweede jaar aan 
een onderzoeksproject in teamverband 
aan een reallifeprobleem. De resultaten 
hiervan stel je voor aan een jury en je 
medestudenten tijdens een minipos-
terconferentie. In het derde jaar voer je 
een eindproject uit en doe je een stage 
in een onderzoeksgroep of -instituut 
(bijvoorbeeld het Instituut voor Mate-
riaalonderzoek van de UHasselt), een 
bedrijf of een ziekenhuis. 

Dat chemie, net als andere exacte 
wetenschappen, een bij uitstek 
internationale discipline is, merk je 
bijvoorbeeld via de internationale 
experts met wie je tijdens je opleiding 
in contact komt. Wil je zelf je grenzen 
verleggen, dan kun je in je derde 
bachelorjaar ook deelnemen aan 
het ERASMUS-programma. Je krijgt 
hiermee de kans om een semester in 
het buitenland te studeren. 

Naast een grondige theoretische 
kennis hebben ook toepassingen een 
ruim aandeel in de opleiding chemie.  
Zo volg je vanaf het eerste jaar 
toegepaste labo’s, die in het tweede 
jaar uitgroeien tot projectpractica. Je 
maakt ook kennis met de structuur 
en werking van bedrijven en je komt 
in contact met experts uit het vakge-
bied en sleutelfiguren uit bedrijven. 
Deze experts laten je niet alleen ken-
nismaken met boeiende domeinen 
en toepassingen binnen de chemie, 
maar leren je ook chemie ontdekken 
als een boeiende arbeidsmarkt met 
toekomstmogelijkheden in diverse 
sectoren in binnen- en buitenland.

TROEF 5 TROEF 6TROEF 4

meer info op www.uhasselt.be/chemie

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Vervolgmasters

B E R O E P S U I T W E G E N

CHEMIE

89

Vervolgmasters

Na de bacheloropleiding in de chemie 
aan de UHasselt kun je rechtstreeks 
instromen in diverse tweejarige master- 
opleidingen. In sommige gevallen is 
het nodig dat je bepaalde opleidings- 
onderdelen in je bacheloropleiding 
hebt gevolgd.

AAN DE UHASSELT:

Master in de biomedische  
wetenschappen
(Universiteit Hasselt – Maastricht 
University)

Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

ELDERS:

Master in de chemie

Master in Chemical Engineering: 
scheikundig ingenieur  
(TU Eindhoven)

Master in de biochemie en de 
biotechnologie
(Universiteit Antwerpen – KU Leuven)

* CHEMICUS

* BIOCHEMICUS

* BIOTECHNOLOOG

* ONTWIKKELAAR VAN NIEUWE MATERIALEN

* CHEMISCH TECHNOLOOG

* ONDERZOEKER IN DE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

* DOCTORANDUS (PhD)

* ENERGIE-EXPERT

* GEOCHEMICUS

* LEERKRACHT WETENSCHAPPEN

* ONDERZOEKER R&D IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

* ONTWIKKELAAR NANOTECHNOLOGIE

* RISICOMANAGER MILIEU

* MILIEUAMBTENAAR

* ...
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3. FYSICA
BACHELOR IN DE FYSICA • 180 STUDIEPUNTEN

Troeven

Uitzoeken hoe de 
wereld in mekaar zit.

Fysica gaat over het ontraadselen 
van de complexiteit van het heelal 
met de bedoeling te ontdekken hoe 
de wereld in mekaar steekt. In de 
bacheloropleiding fysica bestudeer 
je de basiswetten van de natuur. Je 
onderzoekdomein reikt daarbij van 
het allerkleinste (deeltjesfysica) tot het 
allergrootste (astrofysica). Die kennis 
vormt de basis voor talrijke technolo-
gische toepassingen. Natuurkundig 
onderzoek geeft bovendien ook 
telkens nieuwe inzichten in de wer-
kelijkheid en is van onmisbaar belang 
voor de ontwikkeling van andere 
wetenschappen. Het is een boeiend 
en uitdagend gebied voor jongeren 
met een avontuurlijke en onderzoe-
kende geest en goede wiskundige 
vaardigheden.  

TROEF 1

Brede wetenschappelijke  
vorming.

Eigen invulling.

In de fysica onderzoek je de wer-
king van de natuur met ingenieus 
opgezette experimenten en met 
gesofisticeerde wiskundige theo-
rieën. Het bachelorprogramma biedt 
de basis van de experimentele en 
theoretische fysica, en de daarvoor 
vereiste wiskunde. In het eerste 
bachelorjaar krijg je een introductie 
tot een aantal hoofddomeinen van 
de fysica, tot de sterrenkunde en tot 
experimenteertechnieken. Daarnaast 
bouw je wiskundige kennis op waarbij 
sommige vakken vooral toepassings-
gericht zijn en andere een inleiding 
vormen tot de abstractere wiskunde. 
In het tweede en derde jaar verdiep 
en verbreed je je kennis van de fysica 
en maak je kennis met thema’s zoals 
de fysica van de elementaire deeltjes, 
nanotechnologie, Einstein’s gravitatie-
theorie en de biofysica.   

Via opleidingsonderdelen  als elektro- 
nica, hydrodynamica en fotonica 
krijg je de mogelijkheid om over te 
stappen naar een aantal ingenieurs-
opleidingen. Daarnaast kun je vanaf 
het tweede jaar – afhankelijk van je 
interesses – kiezen voor een van de 
volgende opties die je voorbereiden 
op een vervolgmaster: theoretische 
fysica, experimentele fysica, of nano/
biofysica. Je kunt je bacheloropleiding 
verder vervolledigen met een aantal 
verbredingsvakken uit verschillende 
disciplines zoals biologie, chemie, 
economie, informatica of wiskunde. 

 

TROEF 2 TROEF 3

TWIN-traject fysica-wiskunde 
De opleidingen fysica en wiskunde bieden een twintraject aan van 225 studiepunten. Succesvolle afronding van 
dit traject geeft uitzicht op een bachelordiploma in de fysica en in de wiskunde.

Het twintraject is voorbehouden voor bovengemiddelde studenten die op zoek zijn naar meer uitdaging en zich 
breed willen ontwikkelen in beide disciplines.
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Vaardigheden. Internationaal.Toepassingen.

In de opleiding is er ruime aandacht 
voor onderzoeks- en experimenteer-
vaardigheden. Vanaf het eerste jaar leer 
je zelf proeven opstellen, nauwkeurige 
metingen verrichten, en realistische 
situaties modelleren en analyseren met 
wiskundige en computationele technie-
ken. Bovendien leer je op een correcte 
en aantrekkelijke manier rapporteren en 
presenteren en gaandeweg samen-
werken in team. In het tweede jaar 
word je ingeleid in time management 
en projectmanagement en pas je deze 
vaardigheden toe op een reallife-
groepsproject. Voor je eindproject in 
het derde jaar voer je onderzoek uit in 
samenwerking met een onderzoeks-
groep of -instituut (bv. het Instituut voor 
Materiaalonderzoek van de UHasselt) 
of met een externe organisatie. 

Dat fysica een grensoverschrijdende 
discipline is, kun je tijdens je oplei-
ding zelf ervaren via onder meer een 
practicumdag in Eindhoven en een 
buitenlands studieverblijf. Omwille 
van het internationale karakter van 
wetenschappen, zul je merken dat 
een aantal handboeken Engelstalig 
zijn. Wil je zelf een langere periode in 
het buitenland studeren, dan kun je 
in je derde bachelorjaar gedurende 
een semester deelnemen aan het 
ERASMUS-programma.

De opleiding bestaat uit experimentele 
en theoretische opleidingsonderde-
len die steeds georiënteerd zijn op 
fundamentele kennis. Naast hoor-
colleges en werkzittingen waarin je 
de leerstof inoefent, doe je vanaf het 
eerste jaar diverse practica en werk 
je nadien aan een aantal projecten. 
Daarnaast leer je via werkbezoeken 
(zoals aan het CERN in Zwitserland) 
en via gastlessen hoe het dagelijkse 
leven van een fysicus eruitziet. Ook 
leer je over de structuur van nationale 
en internationale organisaties waarin 
fysici werkzaam zijn.

TROEF 5 TROEF 6TROEF 4

meer info op www.uhasselt.be/fysica

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Vervolgmasters

Na de bacheloropleiding in de fysica 
aan de UHasselt kun je rechtstreeks 
instromen in diverse tweejarige mas-
teropleidingen. In sommige gevallen 
is het nodig dat je bepaalde oplei-
dingsonderdelen in je bachelor- 
opleiding hebt gevolgd.

AAN DE UHASSELT:

Master in de biomedische  
wetenschappen: bio-elektronica  
en nanotechnologie 
(Universiteit Hasselt)

Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

ELDERS:

Master in de fysica

Master in Applied Physics: 
natuurkundig ingenieur  
(TU Eindhoven) [ingenieursopleiding]

Master in Science and Technology  
of Nuclear Fusion 
(TU Eindhoven) [ingenieursopleiding]

Master in Electrical Engineering  
(TU Eindhoven) [ingenieursopleiding]

Master in de sterrenkunde 
(KU Leuven)

Master in de ingenieurs- 
wetenschappen: fotonica  
(VUB)

* ONDERZOEKER AAN EEN UNIVERSITEIT OF 
WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING

* NATUURKUNDIG INGENIEUR

* DOCTORANDUS (PhD)

* LEERKRACHT WETENSCHAPPEN

* MEDISCH FYSICUS

* METEOROLOOG

* ANALIST BIJ ADVIESBUREAUS

* KWANTITATIEVE ANALIST (‘QUANT’)  
BIJ BANKEN EN BEDRIJVEN

* ONDERZOEKER VERKEERS- EN  
TRANSPORTMODELLERING

* ...

B E R O E P S U I T W E G E N

FYSICA



“De opleiding bestaat uit experimentele en  
theoretische opleidingsonderdelen die steeds  
georiënteerd zijn op fundamentele kennis.”
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4. INFORMATICA
BACHELOR EN MASTER IN DE INFORMATICA • 180 + 120 STUDIEPUNTEN

Troeven

Internationaal.

Informatica kent geen grenzen.  
Ook de opleiding heeft internationale 
aspecten die je onder meer terug-
vindt in de internationale Engelstalige 
zomerschool en het contact met 
buitenlandse bedrijven en internatio-
nale onderzoekers en gastsprekers. 
Zelf kun je ook je grenzen verleggen 
door deel te nemen aan een buiten-
landse stage of aan het ERASMUS- 
programma. 

TROEF 5

Informatica, motor van onze kennismaatschappij.

Het internet, e-mail, sociale media, smartphone, GPS, digitale televisie… Het 
zijn maar enkele informaticatoepassingen die vandaag een belangrijke rol 
spelen in ons leven. En de technologische (r)evoluties in de informatica blijven 
zorgen voor grote veranderingen – in onze economie, de gezondheidszorg, het 
onderwijs… Een keuze voor de opleiding informatica is dan ook een keuze voor 
de toekomst. Want in de komende decennia zal de impact van informatica op 
onze samenleving steeds verder groeien.

In de opleiding ontdek je of er grenzen zijn aan wat computers kunnen. Je bestu-
deert onder andere programmeertechnieken en de logica achter nieuwe evoluties 
in de informatica. Bovendien is er aandacht voor informatie- en communicatie-
technologie (ICT) en de toepassingsgerichte aspecten van informatica.

Kortom, informatica is een onmisbare en dynamische cocktail van technologie 
en toepassingen. 

TROEF 1

Brede wetenschappelijke  
vorming.

In een universitaire opleiding krijg je 
een degelijk referentiekader voor je 
kennis en vaardigheden. Daardoor 
ben je gewapend voor veranderingen 
in je vakgebied en behoud je ook op 
langere termijn uitstekende perspec-
tieven. In de informaticaopleiding aan 
de UHasselt leer je een veelheid van 
informaticavraagstukken software-
matig op te lossen. Je doet dit op 
een systematische manier waarbij 
je regelmatig beroep doet op je 
creativiteit. Doordat je in de loop van 
je studie de kans krijgt om vakken te 
kiezen uit andere disciplines, ben je in 
staat om problemen op een multi-
disciplinaire manier te benaderen. Dit 
leidt tot innovatieve toepassingen.

TROEF 2

Toepassingen.

Vanaf het tweede jaar leer je expliciet 
rekening houden met je stakeholders 
(de eindgebruiker of de organisatie) 
voor wie je toepassingen ontwikkelt. 
In de loop van je studie voer je steeds 
meer projecten uit. Daarin werk je 
rond reallifeproblemen samen met 
diverse organisaties. Je verwerft 
daarbij inzicht in hun structuur en 
werking. Bovendien worden experts 
uit het vakgebied en sleutelfiguren uit 
bedrijven uitgenodigd. Zo volg je de 
nieuwste ontwikkelingen en verken je 
ook alvast de beroepswereld. In de 
internationale Engelstalige zomer-
school tijdens het derde jaar, leer je, 
in groep, een ondernemingsplan op 
te stellen.

TROEF 3

Vaardigheden.

Tijdens de opleiding wordt ruim 
aandacht besteed aan onderzoeks-
vaardigheden (ontwikkeling van 
resultaten), sociale vaardigheden 
(samenwerken, discussiëren), spreek- 
en schrijfvaardigheden (rapporteren 
en presenteren) en projectmanage-
ment. Deze vaardigheden pas je toe 
in de projecten die je in de loop van 
je opleiding uitvoert. Voor je bachelor-
proef in het derde jaar voer je onder-
zoek uit in samenwerking met een 
onderzoeksgroep of -instituut van de 
UHasselt (het Expertisecentrum voor 
Digitale Media of de onderzoeks-
groep Databases en Theoretische 
Informatica), met een bedrijf of een 
externe organisatie.

TROEF 4
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Masteropleidingen

Na de bacheloropleiding informatica aan de UHasselt kun 
je  rechtstreeks instromen in de master in de informatica 
van de UHasselt. Je kunt kiezen tussen de volgende 
zes profielen: DATA MANAGEMENT, ENGINEERING 
INTERACTIVE SYSTEMS, HEALTH INFORMATICS, 
NETWORKING AND SECURITY, THEORETICAL 
COMPUTER SCIENCE en VISUAL COMPUTING.

De zes profielen worden ondersteund door het onderzoek 
van het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM), een 
onderzoeksinstituut van de UHasselt, en de onderzoeks-
groep Databases en Theoretische Informatica van de 
UHasselt. Als masterstudent krijg je de unieke kans om 
mee te draaien in lopende onderzoeksprojecten.  

meer info op www.uhasselt.be/informatica

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Een goed werkende en efficiënte 
gezondheidszorg is één van de 
hoekstenen van onze moderne 
maatschappij. Kwalitatief hoog-
staande informatica-ondersteuning 
is daarvoor uitermate belangrijk, en 
wordt met de term Health Informa-
tics aangeduid. Dit is een domein 
in volle evolutie met een uitgespro-
ken nood aan goed opgeleide en 
in het domein gespecialiseerde 
informatici. Dit profiel verschaft je 
de kennis en skills om medische 
en zorgtoepassingen te realiseren 
en te beheren. Er wordt aandacht 
besteed aan de verschillende 
informatica-domeinen die een rol 
spelen bij Health Informatics. Je 
wordt opgeleid om in interactie te 
treden met andere disciplines dan 
de informatica en om het voortouw 
te nemen bij de realisatie en het 
management van medische en 
zorgtoepassingen.

Het internet is niet meer weg te 
denken uit onze leefwereld. Het 
gebruik van sociale media, cloud 
services en video-on-demand 
stelt steeds grotere eisen aan de 
netwerken waarop deze toepas-
singen worden aangeboden. Het is 
een hele uitdaging om een dergelijk 
netwerk correct te dimensioneren, 
te beveiligen en de beschikbaarheid 
ervan te garanderen. In dit profiel 
leer je hoe grootschalige netwerken 
zijn opgebouwd en hoe ze efficiënt 
beheerd en ingezet worden, 
rekening houdend met de almaar 
toenemende applicatievereisten. 
Zeer belangrijk zijn de beveiliging-
saspecten, die je bekijkt vanuit het 
standpunt van alle stakeholders: 
gebruikers, beheerders en applica-
tieontwikkelaars. Hierbij wordt sterk 
de nadruk gelegd op praktische 
ervaring met de technologieën, in 
een realistische labo-context.

Computers besturen onze wagens, 
zitten in robots, speculeren op de 
beurs, verslaan ons in schaken, 
voorspellen het weer, en selecteren 
zelfs ons nieuws.  Waar liggen de 
limieten van de informatica?  Wat 
kunnen computers niet?  Ieder-
een kent de wetten van de fysica; 
het profiel Theoretical Computer 
Science onderzoekt de wetten van 
de informatica.  Logica speelt hier 
dezelfde rol als die van wiskunde 
in de fysica.  Je leert hoe informa-
ticaproblemen ingedeeld zijn in 
complexiteitsklassen; een compu-
ter is gelimiteerd door het tijd- en 
geheugengebruik van zijn program-
ma’s.  Je  bestudeert automatische 
oplossingstechnieken. Je leert 
hoe data management logisch in 
mekaar zit.  Zo krijg je een klare kijk 
op de complexe informatica-uitda-
gingen van morgen.

HEALTH 
INFORMATICS

NETWORKING 
AND SECURITY

THEORETICAL 
COMPUTER
SCIENCE3 4 5

“Informatica is een 
onmisbare en dynamische 

cocktail van technologie en 
toepassingen.”

Een kerntaak van de informatica 
is het beheren van gegevens. 
Facebook, Twitter, Google, het 
World Wide Web, zijn eigenlijk 
wereldwijde gegevensbanken die 
voortdurend worden geüpdatet en 
bevraagd.  Hoe houden informatici 
zulke systemen draaiend?  Wat 
zou de bankensector zijn zonder 
databases die alle rekeningen en 
betalingen uitwisselen en beheren?  
Het profiel Data Management 
biedt een vorming die je opleidt tot 
specialist in geavanceerde data-
basetechnologie en data mining.  
Je kijkt ook onder de motorkap en 
leert de principes en de architec-
tuur van deze systemen kennen.  
Zo ben je gewapend voor het ont-
wikkelen van de data management 
software van morgen.

DATA
MANAGEMENT1
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Alle computersystemen hebben 
uiteindelijk tot doel eindgebruikers 
te dienen. Dat maakt Human-Com-
puter Interaction (HCI) bepalend 
voor het succes van een compu-
tersysteem. In dit profiel komen 
alle technische, wetenschappelijke 
en informatica aspecten van het 
bouwen (de “engineering”) van inter-
actieve systemen aan bod. Je zal in 
staat zijn het hele bouwproces van 
een interactief systeem te beheersen 
en te doorlopen: het bedenken van 
het concept, het ontwerpen, het 
programmeren en het evalueren van 
de interactie tussen een menselijke 
gebruiker en een computersysteem. 
In dit profiel worden je creatieve skills 
verder ontwikkeld en word je opge-
leid om innovatieve oplossingen te 
bedenken en uit te werken. Er wordt 
ook aandacht besteed aan vlot in en 
met multidisciplinaire teams werken.

ENGINEERING 
INTERACTIVE 
SYSTEM2

* HIGH TECH SOFTWAREONTWIKKELAAR

* PROJECTLEIDER

* IT-MANAGER

* GAME ENGINE-PROGRAMMEUR

* CONSULTANT

* RESEARCHER

* MOBILE GAME DEVELOPER

* (FUNCTIONEEL) ANALIST

* CIO (CHIEF INFORMATION OFFICER)

* ...

Zicht en gehoor zijn de zintuigen 
bij uitstek waarmee een mens 
informatie van een computer 
verwerft, ongeacht of het een 
supercomputer betreft dan wel 
een smartphone. Andersom biedt 
de verwerking van camerabeelden 
en geluid op een computer onge-
ziene mogelijkheden. Meer dan 
ooit is dit een actueel onderwerp: 
de nodige rekenkracht is gemeen-
goed geworden. Media-toepassin-
gen springen het meest in het oog, 
maar de rekentechnieken en appa-
ratuur die daarvoor ontwikkeld 
wordt, vinden bijna overal toepas-
sing waar grote rekenkracht vereist 
is. Een grafische kaart is immers 
een supercomputer op zich. Dit 
profiel biedt je een unieke mix van 
onderwerpen met betrekking tot 
zowel het verwerken als genereren 
van beeld en geluid. Tevens maak 
je uitgebreid kennis met de onder-
liggende technologieën.

VISUAL
COMPUTING6
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5. WISKUNDE
BACHELOR IN DE WISKUNDE • 180 STUDIEPUNTEN

Troeven

Iedereen rekent  
op wiskunde.

De bacheloropleiding wiskunde is 
gericht op het logisch redeneren en 
op de relaties tussen zelf gedefini-
eerde studieobjecten. Zulke objecten 
zijn vaak wiskundige vertalingen van 
een aspect van onze omgeving, 
m.a.w. een wiskundig model. Dankzij 
een grondige theoretische basiskennis 
en inzicht is een wiskundige in staat 
om complexe problemen te reduce-
ren tot hun essentie. Het wiskundige 
denken maakt gebruik van basisthe-
orieën zoals algebra en meetkunde, 
analyse, en kanstheorie en statistiek, 
die je mee leert opbouwen en verder 
uitbouwen. Wiskunde gaat om veel 
meer dan formules en berekenin-
gen. Het is een manier van denken 
waarmee je door abstract redeneren, 
concrete problemen kan oplossen en 
die oplossingen weer kan toepassen 
op andere problemen.

Toepassingen van wiskunde vind je 
overal terug. Denk maar aan het inter-
net, mp3-spelers, gsm’s, medische 
scanners of de beveiliging van bank-
kaarten. Wiskundige modellen vind je 
ook bij simulaties van o.a. weerevolu-
ties, aandelenkoersen, windturbines 
of kernreacties. Kortom, het is een 
veelzijdig en creatief vakgebied waarin 
je zelf nog veel kunt ontdekken.

TROEF 1

Brede wetenschappelijke  
vorming.

Eigen invulling.

Wiskunde is een brede wetenschaps- 
discipline met veel subdomeinen.  
Vanaf het eerste jaar word je ingeleid 
in de diverse wiskundige domeinen: 
van abstracte vakken als algebra, 
meetkunde en analyse, tot toe-
gepaste vakken als wiskundige 
modellen in levenswetenschappen, 
numerieke wiskunde en kanstheorie 
en statistiek. Wiskundige basisvaar-
digheden komen aan bod in vakken 
als calculus, analyse, algebra. De 
daaropvolgende jaren besteed je 
aan de verdere ontwikkeling van je 
wiskundige kennis en vaardigheden. 
Naast een breed pakket aan wiskun-
dige basis- en verdiepingsvakken 
krijg je ook een aantal belangrijke 
ondersteunende vakken uit andere 
wetenschapsgebieden.  

Nadat je in het eerste jaar de ver-
scheidene deeldomeinen hebt leren 
kennen kun je vanaf het tweede 
jaar je opleiding toespitsen op een 
van de drie deelrichtingen die je het 
meeste aanspreekt. Je kunt kiezen 
voor fundamentele wiskunde 
met een verdiepende kennis van 
de abstracte basisvakken. Met de 
optie biowiskunde kun je een meer 
toegepast programma kiezen in de 
richting van levenswetenschappen, 
of je kiest voor de optie computati-
onele wiskunde met aandacht voor 
ingenieurswiskunde. Afhankelijk van 
je interesses en ambities krijg je ook 
de mogelijkheid om te kiezen voor 
verbredingsvakken uit fysica, infor-
matica, biologie, chemie, economie 
of mobiliteitswetenschappen. 

TROEF 2 TROEF 3

Toepassingen.

Naast een grondige theoretische kennis is er ruime aandacht voor toepassin-
gen in de opleiding wiskunde. Door (praktische) vraagstukken om te zetten 
naar abstracte modellen, leer je te komen tot innovatieve oplossingen voor 
problemen en uitdagingen van onze samenleving. Via contacten met gastcolle-
ges maak je kennis met diverse sectoren van de arbeidsmarkt. De gastsprekers 
illustreren vanuit hun achtergrond hoeveel toepassingen binnen de samenleving 
gebaseerd zijn op wiskunde.

TROEF 4

meer info op www.uhasselt.be/wiskunde

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/videos
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Vaardigheden. Internationaal.

Onderzoeksvaardigheden en creativiteit nemen een belangrijke plaats in. In het 
derde jaar werk je aan een eindproject in samenwerking met een onderzoeksgroep 
of onderzoeksinstituut. Daarbovenop leer je vanaf het eerste jaar wiskundig model-
leren, m.a.w. hoe je reallifeproblemen kunt aanpakken. Je leert een probleem uit de 
praktijk omzetten in een wiskundig model om daarna een oplossing voor te stellen. 
Je leert hier ook in teamverband werken, alsook rapporteren en presenteren. Ook 
maak je tijdens je opleiding kennis met vaardigheden als time management en 
projectmanagement. 

In je opleiding wordt aandacht besteed 
aan de internationale aspecten van 
de discipline, onder meer door middel 
van het wetenschappelijk onderzoek. 
Verder kun je, in je derde bachelorjaar, 
opteren voor een langer studieverblijf 
aan een Europese universiteit, in het 
kader van het ERASMUS-programma. 

TROEF 5 TROEF 6

“Wiskunde is een manier van denken 
waarmee je door abstract redeneren, 
concrete problemen kan oplossen.”

TWIN-traject wiskunde-fysica 
De opleidingen fysica en wiskunde bieden een twintraject aan van 225 studiepunten. Succesvolle afronding van 
dit traject geeft uitzicht op een bachelordiploma in de fysica en in de wiskunde.

Het twintraject is voorbehouden voor bovengemiddelde studenten die op zoek zijn naar meer uitdaging en zich 
breed willen ontwikkelen in beide disciplines.
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Vervolgmasters

Na de bacheloropleiding in de wis-
kunde aan de UHasselt kun je recht-
streeks instromen in diverse twee- 
jarige masteropleidingen. In sommige 
gevallen is het nodig dat je bepaalde 
opleidingsonderdelen in je bachelor- 
opleiding hebt gevolgd.

AAN DE UHASSELT:

Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

ELDERS:

Master in de wiskunde

Master in Industrial and Applied 
Mathematics wiskundig ingenieur   
(TU Eindhoven) [ingenieursopleiding]

* KWANTITATIEF ANALIST

* DATA-ANALIST

* CONSULTANT IT-SECTOR

* STATISTICUS

* DOCTORANDUS (PhD)

* FINANCIEEL ANALIST

* LEERKRACHT WISKUNDE

* MARKTONDERZOEKER

* ACTUARIS

* BELEIDSMEDEWERKER

* INGENIEUR

* ...
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6. STATISTIEK
MASTER OF STATISTICS • 120 STUDIEPUNTEN

Troeven

Interdisciplinaire  
opleiding.

Gedurende meer dan twee decennia 
hebben onze programma’s statistiek 
ervoor gezorgd dat ongeveer 900 
afgestudeerden een carrière hebben 
kunnen aanvatten in onder meer de 
farmaceutische industrie, de aca- 
demische wereld en onderzoeks- 
instellingen van de overheid.

De behoefte aan goed opgeleide 
toegepaste statistici, biostatistici en 
bio-informatici blijft stijgen door o.m. 
snelle ontwikkelingen in moleculaire 
biologie en genetica, met toepassin-
gen in bijvoorbeeld de gezondheids-
zorg en het milieu.

De focus van de opleiding statistiek 
van de UHasselt ligt op een combina-
tie van een grondige basiskennis van 
de toegepaste statistiek, de biosta-
tistiek en de bio-informatica met een 
state-of-the-art opleiding in onder-
werpen zoals bijvoorbeeld klinische 
studies, volksgezondheid, herhaalde 
metingen, overlevingsanalyse, gene-
tica, survey methodiek.

Sinds 2010 verwierven zowel de 
Universiteit Hasselt als de KU Leu-
ven een accreditatie van de ‘Royal 
Statistical Society’ voor hun Master 
of Statistics. Met deze prestigieuze 
onderscheiding sluiten deze universi-
teiten aan bij de selecte club van een 
handvol niet-Britse geaccrediteerde 
programma’s; het zijn ook de enige 
in België.

TROEF 1

Projecten en  
praktijkstage.

Internationale 
oriëntatie.

De opleiding is goed uitgebalan-
ceerd: hoorcolleges wisselen af met 
opdrachten en projectwerk (met 
mondeling en schriftelijk rapporteren). 
Een praktijkstage in een bedrijf, een 
universiteit of bij een overheidsinstel-
ling rondt het geheel af. Vanuit ons 
netwerk van bedrijven en instellin-
gen bieden we onze studenten de 
mogelijkheid om de meest geschikte 
praktijkstage te kiezen in eigen land 
of internationaal.

Prof. Herman Callaert, mede-oprichter 
van het masterprogramma in 1988,  
zegt: “De cursussen worden gegeven 
door specialisten in hun vakgebied. 
We zijn trots op onze gerenommeerde 
groep van gerespecteerde buitenlandse 
gastdocenten.” Gastdocenten komen 
van Belgische, Europese en internati-
onale topinstellingen. Onze studenten 
genieten van hun onderzoeksexpertise 
en onderwijskwaliteiten. We zijn bijvoor-
beeld zeer trots op de 20-jarige relatie 
met Harvard University. Vele afgestu-
deerden werken na hun afstuderen aan 
een doctoraat, en dit aan universiteiten 
verspreid over de hele wereld.

TROEF 2

TROEF 3

Toelatings- 
voorwaarden

Bachelors/masters in de fysica, 
wiskunde, chemie, biologie, 
biomedische wetenschappen, 
informatica, bio-, handels- en 
burgerlijk ingenieurs, milieuwe-
tenschappen of een equivalent 
diploma verkregen aan een 
Belgische universiteit worden 
rechtstreeks toegelaten.
Academische bachelors die niet 
rechtstreeks kunnen toegelaten 
worden tot de masteropleiding, 
dienen een voorbereidingspro-
gramma te volgen. De exa-
mencommissie behandelt elk 
dossier op aanvraag. Voorberei-
dingsprogramma’s hebben de 
bedoeling om de student wat 
betreft basiskennis statistiek op 
het instapniveau van de master-
opleiding te brengen.

Gereduceerd  
programma: 

Voor studenten die reeds een 
masterprogramma behaald 
hebben, met een sterke kwan-
titatieve component (bv. bio- 
ingenieur, burgerlijk ingenieur, 
toegepaste wiskunde...), is 
het mogelijk om op basis van 
vrijstellingen het diploma te 
behalen via een geïndividuali-
seerd éénjarig programma van 
67 studiepunten. 
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De afstudeerrichting Epidemiology 
& Public Health Methodology biedt 
een brede, toegepaste opleiding 
aan in statistische methodologie 
in het domein van de epidemio-
logie en de volksgezondheid. 
Je zoekt antwoorden op vragen 
zoals: ‘Wat zijn optimale vaccina-
tiestrategieën?’ of ‘Is salmonellose 
wereldwijd één van de meest 
voorkomende voedselinfecties?’

In de afstudeerrichting Biostatis-
tics wordt een grondige training in 
moderne statistische methodolo-
gie voorzien, nodig voor het opzet-
ten en de analyse van klinische en 
epidemiologische studies. Je zoekt 
antwoorden op vragen zoals: ‘Hoe 
werd het verband tussen roken 
en longkanker aangetoond?’, 
‘Hoe besluit men dat een nieuw 
geneesmiddel beter werkt en veili-
ger is dan het bestaande?’ of ‘Met 
welke methoden analyseert men 
de gevolgen van milieuvervuiling?’

De afstudeerrichting Bioinformatics 
heeft tot doel de nodige basis-
kennis in de moleculaire biologie 
en gespecialiseerde kennis en 
technieken aan te brengen van 
databasemanagement, program-
meren en statistische methoden 
die belangrijk zijn voor het snel 
ontwikkelende onderzoeksveld  
van genomics en proteomics.

Epidemiology & 
Public Health  
Methodology Biostatistics Bioinformatics1 2 3

Masteropleidingen

In de masteropleiding statistiek kies je tussen drie afstudeerrichtingen:  
Epidemiology & Public Health Methodology, Biostatistics en Bioinformatics

Distance learning 
Vanaf het academiejaar 2017-2018 is het mogelijk de volledige tweejarige master in afstandsonderwijs te volgen. 
Met behulp van weblectures, aangepast cursusmateriaal, een virtuele leeromgeving en andere communicatietools 
nemen studenten de leerstof op en werken ze aan (groeps)projecten. De examens vinden tijdens de reguliere 
examenperiodes op campus Diepenbeek plaats, maar kunnen op termijn ook worden afgelegd aan universiteiten 
in andere landen en continenten. 

Wil je meer weten over het afstandstraject? Neem dan contact op met mevrouw Martine Machiels  
(martine.machiels@uhasselt.be).

meer info op www.uhasselt.be/statistiek
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UHasselt

Bachelor 
in de chemie 

Master in 
Chemical Engineering 

Bachelor 
in de fysica 

Master in Applied Physics
Master in Science and Technology 

of Nuclear Fusion
Master in Electrical Engineering

Bachelor 
in de wiskunde 

Master in  
Industrial and Applied 

Mathematics

WIE KAN INSTROMEN AAN DE TU/E ?

TU Eindhoven

Ingenieur (ir)

De UHasselt en de TU/e hebben een unieke samenwerkingsovereenkomst, waardoor je na een bacheloropleiding 
binnen de wetenschappen aan de UHasselt rechtstreeks kunt instromen in de masteropleidingen aan de TU/e.  
Je behaalt dan het diploma Master in Chemical Engineering, Master in Applied Physics, Master in Electrical  
Engineering of Master in Industrial and Applied Mathematics. Daarmee krijg je de titel van ingenieur (ir.) die gelijk-
waardig is aan de titel van burgerlijk ingenieur.

SAMENWERKING MET TU EINDHOVEN - 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN
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Troeven

Optimale start  
en solide basis.

Je start aan de UHasselt in de 
bacheloropleiding chemie, fysica 
of wiskunde waarin een degelijke, 
gestructureerde basis in het betref-
fende studiedomein gelegd wordt. 
Deze basis sluit optimaal aan op het 
secundair onderwijs. Bovendien vindt 
het onderwijs plaats in kleine groepen 
en krijg je een uitstekende studiebe-
geleiding. Deze basiskennis vul je dan 
aan met verbredende opleidingson-
derdelen uit andere domeinen en 
enkele specifieke ingenieursvakken. 
Daarnaast is er ook ruime aandacht 
voor toepassingen en vaardigheden. 
Zo ben je uitstekend voorbereid op 
een vervolgmaster aan de TU/e. 

TROEF 1

Onderwijs gebaseerd 
op toponderzoek.

Intensieve contacten 
met bedrijven en  
onderzoeksinstituten.

Praktijk- en toepassingsgericht.

Na je bacheloropleiding aan de UHas-
selt kun je rechtstreeks instromen in 
de masteropleiding Chemical Engi-
neering, Applied Physics, Electrical 
Engineering of Industrial and Applied 
Mathematics aan de TU/e. In de 
masteropleidingen is het onderwijs 
sterk verweven met onderzoek. Dit 
betekent dat je als student dicht bij de 
laatste technologische ontwikkelingen 
staat. De TU/e behoort internationaal 
tot de topuniversiteiten, zowel op het 
gebied van onderzoek als onderwijs. 
Wetenschappelijke, technologische 
kennis wordt op de TU/e vertaald naar 
innovatieve toepassingen die bruik-
baar zijn in de maatschappij.

Via gezamenlijke onderzoeks- en ont-
werpprojecten werkt de TU/e intensief 
samen met een internationaal netwerk 
van bedrijven en onderzoeksinstituten. 
Als student ben je hierbij actief betrok-
ken door omvangrijke bedrijfsstages 
en afstudeerprojecten. Bovendien 
wordt je de kans geboden om ervaring 
op te doen in het buitenland. Dit geeft 
je na je afstuderen meer mogelijkhe-
den, zowel in Nederland als in België. 
Met een masterdiploma van de TU/e 
start je, dankzij stages en praktijk-
opdrachten, op een hoger niveau 
en groei je gemakkelijker door naar 
bijvoorbeeld managementfuncties.

De masteropleidingen aan de TU/e zijn sterk praktijk- en toepassingsgericht. Je 
brengt stukjes kennis met elkaar in verband en past deze toe om oplossingen 
te zoeken voor concrete problemen. Je werkt in teamverband aan technologi-
sche ontwerpopdrachten en je voert praktijkstages uit. Aan de TU/e wordt ook 
gebruikgemaakt van de meest moderne ICT-middelen. Het onderwijs kenmerkt 
zich door persoonlijk contact met docenten en mentoren en door een uitste-
kende studiebegeleiding.

TROEF 2 TROEF 4

TROEF 3

“De masteropleidingen zijn sterk 
praktijk- en toepassingsgericht.”
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De UHasselt heeft een stevige onderzoeksreputatie opge-
bouwd in een aantal speerpuntdomeinen, onder meer in 
nanotechnologie en bio-elektronica, MS-onderzoek, revalida-
tie, milieuonderzoek, biostatistiek, toegepaste informatica, 
mobiliteit, ondernemerschap...

Onderzoek en onderwijs aan de 
UHasselt zijn nauw met elkaar 
verbonden. Diverse domeinen van 
het onderzoek dat gevoerd wordt 
aan UHasselt, komen aan bod in je 
opleiding. Tijdens je studies ontwikkel 
je ook zelf onderzoeksvaardigheden.  
Onze professoren brengen je in 
contact met echt onderzoek. Voor 
projectwerk en onderzoeksstages 
sluit je aan bij onderzoekers van één 
van onze onderzoeksgroepen.

Aan de UHasselt is een groot deel 
van de onderzoekscapaciteit gebun-
deld in onderzoeksinstituten. Het is 
de ambitie van deze instituten om 
voor hun onderzoeksdomeinen het 
volledige spectrum af te dekken: van 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek 
tot de omzetting van wetenschappe-
lijke kennis in innovatieve producten 
en diensten in samenwerking met het 
bedrijfsleven. Naast onderzoeksinsti-
tuten zijn er ook onderzoeksgroepen 
die niet aan een instituut verbonden 
zijn. Het onderzoek van deze onder-
zoeksgroepen is van essentieel belang 
als basis voor meer gericht onderzoek, 
evenals voor de theoretische onder-
bouw van de curricula.

UHasselt herbergt ook verschillende 
onderzoeksgroepen die aan de basis 
liggen van nieuwe spin-off bedrijven. 
Deze spin-offs zijn actief in verschil-
lende domeinen zoals ICT, nieuwe 
materialen en life sciences. Dankzij 
deze nieuwe bedrijvigheid vestigen 
ook andere  innovatieve bedrijfjes zich 

rond de universiteit om een nauwe 
samenwerking op te zetten. Het 
wetenschapspark op de universitaire 
campus in Diepenbeek herbergt 
inmiddels tientallen bedrijven, onder-
meer in verscheidene incubatoren 
(bedrijvencentra) die speciale facilitei-
ten voorzien voor jonge bedrijven.

In de faculteit Architectuur en kunst 
is het onderzoek voor architectuur 
en interieurarchitectuur gebundeld 
in de onderzoeksgroep ArcK, waar 
jonge doctoraatsstudenten samen 
met ervaren onderzoekers, ontwer-
pers en professoren fundamenteel en 
toegepast onderzoek uitvoeren naar 
de gebouwde omgeving, van interieur 
tot stad. In een multidisciplinair team 
wordt gewerkt rond belangrijke maat-
schappelijke uitdagingen zoals herbe-
stemming, maar ook universal design, 
retail, zorg en duurzaamheid. Hierbij 
staat steeds de (interieur)architect 
centraal en wordt het ontwerpen zelf 
ook als onderzoeksmethode ingezet.

Voor de faculteit Bedrijfsecono-
mische wetenschappen zijn de 
speerpunten onder meer governance, 
milieueconomie, gezondheidseco-
nomie, management van overheids-
beleid, retail management, open 
innovatie, diversiteitbeleid, logistiek, 
regionaal economisch beleid, onder-
nemerschap en familiebedrijven. 

De bachelor en master mobiliteits-
wetenschappen wordt binnen 
de UHasselt ondersteund door het 

Instituut voor Mobiliteit (IMOB). IMOB 
focust zijn onderzoek rond de thema’s 
verkeersveiligheid en verplaatsingsge-
drag en heeft in zijn tienjarig bestaan 
een voortrekkersrol op vlak van 
onderzoek en onderwijs in het domein 
opgebouwd - zowel in België als daar-
buiten. De speerpunten van het IMOB 
sluiten bovendien naadloos aan op de 
afstudeerrichtingen in de master in de 
mobiliteitswetenschappen.

Het onderzoek binnen de faculteit 
Geneeskunde en levensweten-
schappen in het domein van de 
biomedische wetenschappen is sterk 
geënt op de expertise van het Biome-
disch Onderzoeksinstituut (BIOMED). 
Daarnaast wordt voor de afstudeer-
richting milieu en gezondheid beroep 
gedaan op de expertise van het Cen-
trum voor Milieukunde (CMK) en voor 
de afstudeerrichting bio-elektronica en 
nanotechnologie op het Instituut voor 
Materiaalonderzoek (IMO-IMOMEC). 
Het onderzoek in het domein van de 
revalidatiewetenschappen en kinesi- 
therapie concentreert zich binnen het 
onderzoekscentrum voor Revalidatie-
wetenschappen (REVAL). Het medisch 
onderzoek kadert in het Limburg 
Clinical Research Programme (LCRP): 
een ambitieus onderzoeksprogramma 
in nauwe samenwerking met de 
partnerziekenhuizen Jessa (Hasselt) en 
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL, Genk). 
Daarnaast voert de onderzoeksgroep 
Patiëntveiligheid onderzoek naar kwa-
liteit en veiligheid in zorg, twee belang-
rijke thema’s in de gezondheidszorg.

Voor de faculteit Industriële inge-
nieurswetenschappen zijn de 
speerpunten verpakkingstechnologie, 
milieuenergetisch onderzoek, de ont-
wikkeling en toepassing van nucleaire 

Baanbrekend onderzoek 
aan de UHasselt
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meetapparatuur, printbare elektronica 
en biomedical engineering. Het onder-
zoek verloopt in samenwerking met 
onderzoeksgroepen van de faculteit 
Wetenschappen en is sterk toepas-
singsgericht. In bouwkunde focust 
het onderzoek zich op het gedrag van 
structuurcomponenten in beton en op 
wegontwerp en -ergonomie.

Het Centrum voor Overheid en Recht 
(CORe) in de faculteit Rechten verricht 
fundamenteel en toegepast onderzoek 
binnen de sfeer van publiekrecht in de 
ruime zin. Een belangrijke plaats wordt 
toegekend aan de rechtsbescherming 
van de burger tegen overheidsop-
treden. Daarnaast gebeurt er onder-
zoek naar de relaties tussen burgers 
onderling. Denk bijvoorbeeld aan het 
familierecht, het vermogensrecht en 
het sociaal recht. Ook alternatieve vor-
men van geschillenbeslechting, zoals 
onderhandelen en bemiddelen, krijgen 
bijzondere aandacht.

De onderzoeksinstituten actief in de 
faculteit Wetenschappen focussen 
op een aantal speerpunten zoals 
materiaalonderzoek, milieuproblemen, 
informatie- en communicatietechnolo-
gie en biostatistiek. Binnen IMO-IMO-
MEC wordt interdisciplinair onderzoek 
uitgevoerd naar nieuwe materiaal- 
systemen voor toepassingen in 
micro-elektronica, bio-elektronica 
en nanotechnologie. Kerndomeinen 
zijn plastic elektronica, synthese en 
eigenschappen van nanodeeltjes en 
-structuren, synthetische diamantfilms, 
moleculaire elektronica en biosensoren.

In het Centrum voor Milieukunde 
(CMK) wordt onder meer onderzocht 
hoe toxische stoffen, zoals zware 
metalen en fijn stof, onze gezondheid 
bedreigen en hoe ze het normaal 
functioneren van organismen en eco-
systemen verstoren. Biologen en che-
mici werken samen met economen 
en juristen aan duurzame oplossingen 

voor milieuproblemen zoals verontrei-
nigde bodems en (grond)water.

In het Expertisecentrum voor Digi-
tale Media (EDM) zijn de kerndomei-
nen mens-machine interactie, computer 
graphics en multimedia- en communi-
catietechnologie. EDM is partner van 
iMinds, dat onderzoek verricht voor het 
bedrijfsleven en de Vlaamse overheid.

Het Centrum voor Statistiek (CenStat) 
beoogt een symbiose tussen theoreti-
sche problemen waarmee het bedrijfs-
leven, de overheid en de academische 
wereld worden geconfronteerd. Kerndo-
meinen zijn biostatistiek, bio-informatica 
en mathematische statistiek. CenStat 
werkt samen met het Biostatistisch 
Centrum van de KU Leuven binnen het 
Interuniversitair Centrum Biostatistiek en 
Statistische Bio-informatica.

“UHasselt herbergt ook verschillende 
onderzoeksgroepen die aan de basis liggen 

van nieuwe spin-off bedrijven.”



“We kunnen je veel vertellen over het  
studentenleven aan de UHasselt, maar eigenlijk 

moet je er gewoon zelf van proeven.”
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Het studentenleven 
aan UHasselt

Zo veel te doen, zo weinig tijd

Het studentenleven is meer dan de campus alleen. Dankzij 
de nabijheid van de stad Hasselt kan je terecht op een 
van de vele terrasjes, even shoppen in de winkelstraten, 
naar de film in de Kinepolis of cultuur opsnuiven in musea. 
Maar ook concertliefhebbers blijven niet op hun honger 
zitten. De Muziekodroom, Kunstencentrum België, de 
Ethias Arena en Grenslandhallen programmeren een brede 
waaier van artiesten en bands. Diepenbeek is the place to 
be voor de meeste studentenverenigingen. Dagelijks zijn 
er fakbars, cantussen, fuiven in de Fitlink en kotfeestjes. 
Rond de paasvakantie zijn er de jaarlijkse praesesver-
kiezingen, waarbij de opkomende praesidia stemmen 
ronselen met gratis vaten en spectaculaire stunts. Tot slot 
zijn er op de campussen regelmatig culturele activiteiten, 
debatten en concerten mee te pikken.

Sport en après-sport

Het sportief hoogtepunt van het jaar is de Hasseltse Stu-
denten Regatta, een bikkelharde roeicompetitie tussen de 
roeiteams van de Limburgse universiteit en hogescholen. 
Maar het sportaanbod aan de UHasselt is groter dan roeien 
alleen, gaande van aerobic tot zwemmen. Je hebt echt 
geen excuus meer om stil te zitten. Onze groene campus 
nodigt uit om je benen te strekken of te relaxen in de zon. 
Bovendien fiets je in no time van Diepenbeek naar Hasselt 
over de fietssnelweg midden in de Limburgse natuur. 
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Dagelijkse kost

Grote honger of zin in een snelle 
hap? In onze studentenrestaurants 
kan je terecht voor een uitgebreid 
assortiment aan warme en koude 
gerechten. Betaal je met het PingPing 
betaalsysteem, dat geïntegreerd is 
in je studentenkaart, dan krijg je nog 
eens extra korting op de democrati-
sche prijzen in het restaurant. Naast 
onze restaurants op campus Die-
penbeek en campus Hasselt, zijn er 
uiteraard nog tal van broodjeszaken, 
snackbars, koffiebars en restaurants 
in Diepenbeek en Hasselt.

Je voordelen als student
• een gratis fiets (tot uitputting 

voorraad)
• je abonnement voor het open-

baar vervoer wordt voor de helft 
terugbetaald of je geniet van een 
campuspas voor 20 euro voor 
busverplaatsingen in de regio 
Hasselt en Diepenbeek

• aangename, comfortabele  
studentenkamers die ook nog  
betaalbaar zijn

• een taxidienst op zondagavond 
van het station van Hasselt naar 
je kotadres

• een laptop aan een scherpe prijs
• talloze sportfaciliteiten in de 

omgeving van de campussen
• korting op je fitnessabonnement 

of kortingen voor andere sport- 
activiteiten

• 50% korting in het Cultuurcentrum  
Hasselt
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ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS (DERDE GRAAD)

MEELOOPDAGEN

Verschillende bacheloropleidingen van de UHasselt 
organiseren meeloopdagen voor individuele leerlingen op 
woensdagnamiddag of tijdens de vakanties.  
Wil je een beter beeld krijgen van de opleidingen en  
ben je benieuwd hoe het onderwijs aan de UHasselt  
werkt? Bezocht je al een infodag en twijfel je nog tussen 
bepaalde studierichtingen? Of wil je gewoon het studen-
tenleven opsnuiven? Loop dan eens een halve dag mee 
met onze studenten. 

Voor de meeste opleidingen bevat deze meeloopdag een 
hoorcollege, een practicum in een labo of een oefenin-
gensessie samen met de bachelorstudenten. Deze ‘open 
lesdag’ dompelt je onder in het leven van de student en je 
kunt al jouw vragen stellen.

PROEFRITTEN

Terwijl de meeloopdagen aan leerlingen de mogelijkheid 
geven om ‘mee te lopen’ met onze studenten tijdens hun 
normale lessen en practica, richten we de proefritten op 
maat in voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Zo kun-
nen jullie op een actieve manier proeven van een bepaalde 
opleiding.  
 
Tijdens deze proefritten verdiep je je samen met andere 
leerlingen in een actueel topic uit de bacheloropleiding 
op basis van speciaal ingerichte hoorcolleges, practica of 
opdrachten.

Proeven van de UHasselt? 
Dat kan met UHasselt@school!

meer info op www.uhasselt.be/uhasseltatschool 
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www.facebook.com/uhasselt

www.twitter.com/uhasselt 
(@uhasselt)

www.instagram.com/universiteithasselt

www.youtube.com/universiteithasselt

zoek onze universiteitspagina op LinkedIn

Designed by: ZQ | www.designbolts.com
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Sociale media

“UHasselt beleef je niet alleen op de campus.  
Via onze sociale media blijf je op de hoogte van  

de laatste nieuwtjes van onze universiteit. Heb je  
zelf leuk nieuws? Deel je video’s, foto’s of  

berichten met de hashtag #UHasselt.”
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We zwaaien weer heel

#proclamaties2016 Proficiat allemaal!
wat pasafgestudeerden uit vandaag...
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Eén universiteit, 
twee campussen

UHasselt heeft haar hoofdzetel in de Oude Gevangenis 
op campus Hasselt. Nieuwe studenten komen zich hier 
inschrijven aan de UHasselt. Ook voor andere zaken van 
de studentenadministratie ben je welkom in de Oude 
Gevangenis. 

Uiteraard kan je ook op campus Diepenbeek beroep doen 
op de diensten van studentenadministratie, studenten-
voorzieningen, studiebegeleiders en de ombudspersonen.

Lessen gaan zowel door op campus Diepenbeek als op 
de campus in Hasselt.

CAMPUS HASSELT
Campus Hasselt bestaat uit de faculteit Rechten (gebouw 
FR), het Rectoraatsgebouw en de Oude Gevangenis. 
Auditoria, studiecellen, de campusboekhandel, de cafeta-
ria en het studentenrestaurant vind je allemaal terug in de 
Oude Gevangenis. 

FACULTEIT RECHTEN

OUDE GEVANGENIS

RECTORAAT

CAFETARIA EN BUITENCAFETARIA

AUDITORIA

Campus Hasselt
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CAMPUS DIEPENBEEK
De faculteit Architectuur en kunst met de opleidingen 
architectuur en interieurarchitectuur vind je in gebouw E. 
Studenten (interieur)architectuur volgen les in gebouw E en 
gebouw D.

De studenten van de faculteit Bedrijfseconomische 
wetenschappen (handelswetenschappen, toegepaste 
economische wetenschappen, handelsingenieur, handels- 
ingenieur in de beleidsinformatica, management en lera-
renopleiding) volgen les in gebouw D. Ook de studenten 
van de School voor Mobiliteitswetenschappen hebben 
hier hun vaste stek.

De studenten van de faculteit Geneeskunde en levens-
wetenschappen (geneeskunde, biomedische weten-
schappen en revalidatiewetenschappen en kinesitherapie) 
volgen les in gebouw D.

De faculteit Industriële ingenieurswetenschappen vind 
je ook terug op campus Diepenbeek. De lessen gaan door 
in gebouw B (UCLL– KU Leuven) of gebouw H (PXL – 
UHasselt). 

De studenten van de faculteit Wetenschappen (biologie, 
chemie, fysica, informatica en wiskunde) volgen college in 
gebouw D.

Alle studenten hebben in gebouw D diverse faciliteiten tot 
hun beschikking: de bibliotheek, computerlokalen, studie- 
ruimtes, cafetaria en restaurant, campusboekhandel... 
Studenten architectuur en interieurarchitectuur kunnen ook 
terecht in de bibliotheek in gebouw E, studenten indus-
trieel ingenieur kunnen dan weer gebruikmaken van de 
bibliotheek van de UCLL– KU Leuven (gebouw B).

GEBOUW D

Campus Diepenbeek

meer info over de ligging van de verschillende gebouwen op www.uhasselt.be/contact-en-ligging
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Praktisch

INSCHRIJVEN

Hoe inschrijven?
Als je je voor de eerste keer inschrijft aan de Universiteit 
Hasselt, dan doe je dat in twee fasen.

1. Voorinschrijven is verplicht en doe je online. 
Dit kun je rustig thuis doen, vanaf 1 februari t.e.m. 15 
oktober 2017. Surf naar www.uhasselt.be/inschrijven.
2. Vanaf 30 juni 2017 kun je je definitief inschrijven. 
Je kunt hiervoor terecht aan de inschrijfbalie in de Oude 
Gevangenis op campus Hasselt. Iedere werkdag van 9.00 
tot 16.00 uur en dit van 30 juni tot en met 7 juli en terug 
vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober. We zijn ook 
open op zaterdag 1 juli en 9 september. We sluiten van 8 
juli tot en met 15 augustus.

Wat breng je mee?
• een kopie van je diploma secundair onderwijs (enkel 

meebrengen als je het niet hebt kunnen uploaden bij de 
voorinschrijving);

• je identiteitskaart;
• het attest van slagen voor het toelatingsexamen arts en 

tandarts (als je je voor geneeskunde wil inschrijven).

Hoe en wanneer betaal je het studiegeld?
Bij je definitieve inschrijving betaal je een voorschot. 
Betalen doe je met bancontact. In de loop van november 
ontvang je een afrekening voor het resterende saldo.

Het studiegeld voor 2017-2018 is nog niet vastgelegd. 
Voor het huidige academiejaar (2016-2017) bestaat het 
studiegeld uit een vast bedrag aangevuld met een bedrag 
per opgenomen studiepunt. Indien je 60 studiepunten 
opneemt, betaal je in 2016-2017, 105 euro als beursstu-
dent, 470 euro als bijna-beursstudent en 890 euro als 
niet-beursstudent.

 

UHASSELT BEREIKEN

Campus Hasselt
Vanaf het Kolonel Dusartplein is campus Hasselt slechts 
twee minuten wandelen. Alle streekbussen, H-bussen, de 
boulevardpendel en de Campushopper houden hier halt. 

Campus Diepenbeek
In Hasselt vertrekt elk kwartier een bus richting campus 
Diepenbeek en terug, onder andere de lijnen 45, 36 en de 
Campushopper. Ook vanuit Genk is er elk half uur een bus 
richting deze campus. 

Voordelige tarieven
Schaf je je een Buzzy Pazz van minstens drie maanden aan 
om naar de campus te komen, dan betalen we je de helft 
van de kosten terug. Voor je treinabonnement van minstens 
drie maanden (in tweede klasse), hoef je bij aankoop slechts 
50% te betalen (derdebetalerssysteem). Om te pendelen 
tussen campus Diepenbeek en campus Hasselt of van het 
station Diepenbeek/Hasselt naar de campus, kun je een 
campuspas aankopen voor slechts 20 euro per jaar. De 
campuspas vraag je aan via je studentendossier. 

Arriveer je op zondagavond pas om 22.00 uur of later aan 
het station van Hasselt, dan brengt onze taxiservice je naar je 
kot in Hasselt of Diepenbeek. Aan de balie van de studenten-
voorzieningen koop je een taxiticket voor slechts één euro.

Met de fiets
Hasselt en Diepenbeek zijn zeer fietsvriendelijk. Je kunt de 
campussen op een veilige en aangename manier bereiken 
via fietspaden die door het groen kronkelen. Op de cam-
pussen kan je je fiets veilig stallen.

Je kunt een tweedehands studentenfiets huren bij VEDO 
op de campus in Diepenbeek of in Hasselt bij de Fiets-
punten. Het huren van de fiets is gratis, er wordt enkel een 
waarborg van 70 euro gevraagd.

meer info op www.uhasselt.be/inschrijven meer info op www.uhasselt.be/op-weg
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OP KOT

Op zoek naar een kamer?  
Raadpleeg het kamerbestand via www.uhasselt.be/kamers  
of contacteer de huisvestingsdienst (tel. 011 26 80 56 
of e-mail huisvesting@uhasselt.be). De kamers uit het 
kamerbestand (Hasselt, Genk, Diepenbeek) behoren tot 
de best ingerichte en goedkoopste in Vlaanderen. Je vindt 
hier een aanbod van meer dan 3.000 kamers. Huurprijzen 
bedragen gemiddeld 275 euro per maand. Huren kun je 
voor een periode van maximum 11 maanden.

Studenten die een kamer huren uit het kamerbestand  
en gebruikmaken van het modelhuurcontract van de 
UHasselt, treden gratis toe tot de collectieve verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid. Bovendien kun je bij even-
tuele problemen en geschillen een beroep doen op de 
huisvestingsdienst van de UHasselt. Een geactualiseerde 
lijst van vrije kamers is vanaf april beschikbaar.

Studenten die een kamer huren uit het kamerbestand van 
de UHasselt en aan bepaalde financiële voorwaarden vol-
doen, hebben recht op een woontoelage. De woontoelage 
varieert tussen 420 euro en 730 euro (2016-2017). 

 

HOEVEEL KOST STUDEREN?

Behalve je studiegeld is er ook de investering in cursussen 
en handboeken. Dit bedrag is afhankelijk van je studierich-
ting en studiejaar, en schommelt voor de eerstejaars tussen
225 en 1000 euro. Sommige handboeken kun je meerdere 
jaren gebruiken. Studenten die aan bepaalde financiële 
voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een 
boekentoelage van 175 euro per jaar.

Via de groepsaankoop van de UHasselt kunnen alle  
studenten een laptop aan een scherpe prijs aankopen.  
Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kun je voor je 
UHasselt laptop bovendien beroep doen op een afbeta-
lingsplan zonder intrest. Studenten die aan bepaalde finan-
ciële voorwaarden voldoen, komen eenmalig in aanmerking 
voor een toelage. De toelage varieert tussen 100 euro en 
250 euro (2016-2017).

Meer info over toelagen van de Vlaamse Overheid, toela-
gen via de UHasselt en andere financiële tegemoetkomin-
gen vind je op: www.uhasselt.be/socialedienst.

Maakt je sociale of financiële situatie het moeilijk om te 
studeren? Loop dan zeker langs bij de sociale dienst van 
de UHasselt.

 

meer info op www.uhasselt.be/op-kot meer info op www.uhasselt.be/socialedienst
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SPORT

Studentensport Limburg
Als je wil deelnemen aan het sportprogramma van Stu-
dentensport Limburg, koop je best een sportkaart. Deze 
kaart kost slechts 20 euro en wordt terugbetaald door de 
meeste mutualiteiten. Met de sportkaart geniet je van heel 
wat voordelen zoals gratis deelname aan het sportpro-
gramma, korting bij initiaties, korting op toegangstickets 
voor externe sportaccommodaties, tussenkomst bij je 
fitnessabonnement… Je kan jouw sportkaart aanvragen 
via ‘mijn studentendossier’ (inschrijven voor – sportevent). 
Een uitgebreid overzicht van het sportprogramma vind je 
op www.studentensportlimburg.be.

Topsportstatuut
Beoefen je sport op hoog niveau? Dan kom je misschien 
in aanmerking voor een topsportstatuut. Met dit statuut 
geniet je van enkele faciliteiten om topsport en studeren 
succesvol te combineren. 

CULTUUR

Interesse in cultuur? Op de campussen worden regelmatig 
culturele activiteiten georganiseerd: concerten, tentoonstel-
lingen, een poëziewedstrijdof debatten. Je kan ook gratis 
tickets voor filmpremières of tickets aan halve prijs voor 
optredens in het Cultuurcentrum Hasselt verkrijgen. Hou  
de aankondigingen op de agora in het oog of surf naar  
www.uitinhasselt.be voor het cultuuraanbod in Hasselt.

OPENINGSUREN

Gebouw D op campus Diepenbeek is geopend tijdens de 
onderwijs- en examenperiodes van 7.00 tot 22.00 uur (op 
zaterdag van 7.30 tot 18.00 uur). Je kunt op weekdagen 
van 8.00 tot 19.30 uur de computers (en het internet) in 
de pc-klassen gebruiken. 

Gebouw E van de faculteit Architectuur en kunst, op 
campus Diepenbeek, is open tijdens de onderwijs- en 
examenperiodes van 8.00 tot 20.00 uur.

Gebouw H waar de lessen van de faculteit Industriële 
ingenieurswetenschappen doorgaan, is geopend van 7.30 
tot 18.30 uur.

Het gebouw FR van de faculteit Rechten, op campus 
Hasselt, is geopend tijdens de onderwijs- en examen- 
periodes van 7.30 tot 21.00 uur.

De Oude Gevangenis, op campus Hasselt, is geopend 
tijdens de onderwijs- en examenperiodes van 7.30 tot 
21.00 uur.

Studeren kun je in gebouw D, op campus Diepenbeek: in 
de bibliotheek, de studielokalen, op de agora, in de labo-
ruimte biologie en anatomie of in het restaurant.

In de Oude Gevangenis kan gewerkt worden in de studie-
cellen. Op beide campussen kan je draadloos of met een 
kabel inloggen op internet en het UHasselt netwerk.

meer info op www.uhasselt.be/sport
en op www.uhasselt.be/cultuur
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Architectuur en kunst

 Marieke Swerts
 marieke.swerts@uhasselt.be
 011 29 21 20

Rechten

 Evelien Stinkens 
 evelien.stinkens@uhasselt.be
 011 26 87 63

Geneeskunde

 Stefanie Leunen

 stefanie.leunen@uhasselt.be

 011 26 85 04

Mobiliteitswetenschappen

 Patricia Hellriegel

 mobiliteitswetenschappen@uhasselt.be

 011 26 91 03

Biomedische wetenschappen

 Brigitte Gielen

 brigitte.gielen@uhasselt.be

 011 26 85 01

Wetenschappen

Biologie, Chemie, Fysica en Wiskunde

 Beatrix Engelen

 beatrix.engelen@uhasselt.be

 011 26 82 66

Informatica en Statistiek

 Peter Vandoren
 peter.vandoren@uhasselt.be
 011 26 84 07

Revalidatiewetenschappen  
en kinesitherapie

 Ine Hanssen

 ine.hanssen@uhasselt.be

 011 26 93 25

Industriële wetenschappen

 Sofie Knoops

 sofie.knoops@uhasselt.be

 011 29 21 31

Bedrijfseconomische wetenschappen

 Katrien Brepoels

 katrien.brepoels@uhasselt.be

 011 26 87 16

 OF

 Wendy Vankevelaer

 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be

 011 26 87 15

Meer informatie over de opleidingen:

Studiekeuze



Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek

Tel. 011 26 81 00 | studentenadministratie@uhasselt.be | www.uhasselt.be

WELKOM!

PROEVEN VAN  

UHASSELT
INFODAGEN 

• WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017 
MASTERBEURS

• ZATERDAG 11 MAART 2017 
BACHELORBEURS

• ZATERDAG 22 APRIL 2017 
BACHELORBEURS

Voor meer info en om je vooraf in te 
schrijven kun je terecht op:  
www.uhasselt.be/infodagen

MEELOOPDAGEN  
& PROEFRITTEN
OP WOENSDAGNAMIDDAG OF  
TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES

Voor de exacte data en om je vooraf in 
te schrijven, kun je terecht op  
www.uhasselt.be/uhasseltatschool


