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DIPLOMA

STUDIEDUUR

WERKMETHODEN

EXAMENSPREIDING

AARD OPLEIDING

BRUGPROGRAMMA’S

LEERDOMEINEN

TITEL

master in de industriële wetenschappen: biochemie/bouwkunde/chemie/elektromechanica/elektroni-
ca-ICT/energie/nucleaire technologie/verpakkingstechnologie

1 jaar = 60 studiepunten

• kennisoverdracht in hoorcolleges, werkcolleges en labo
• praktijk- en toepassingsgerichte opdrachten, stages en projecten in groep of individueel 
• gebruik elektronische leeromgeving

semestersysteem, examens na elk semester

dagopleiding

• voorbereidingsprogramma voor academische bachelors/masters die niet rechtstreeks kunnen   
toegelaten worden 

• schakelprogramma voor professionele bachelors (meer info in de flyer per master)

Het curriculum is opgebouwd uit leerdomeinen (vakinhoudelijke leerlijnen of kennisdomeinen). Elk leer-
domein omvat meerdere opleidingsonderdelen die inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. Een aantal 
leerdomeinen vertrekken vanuit het gemeenschappelijk programma voor alle bachelors industrieel 
ingenieur. Andere leerdomeinen starten pas in semester 2 van het tweede bachelorjaar, wanneer je 
kiest voor een afstudeerrichting.

industrieel ingenieur

WAT JE ZEKER MOET WETEN?



Industriële problemen kun je niet oplossen zonder een grondige kennis van weten-
schappen. 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 ingenieurswetenschappen 
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, studie-
dagen 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.

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 zelfstandige, kritische 
en creatieve ingenieur die weet hoe 
industriële problemen op een efficiënte 
manier aan te pakken. Bovendien staan 
technologie en industrie niet stil. Wat 
vandaag nog nieuw is, is morgen ach-
terhaald. Je zult dan ook moeten blijven 
openstaan voor nieuwe technologieën 
en methodes, en bereid zijn om je 
permanent bij te scholen.

ALS INDUSTRIEEL INGENIEUR BLINK JE UIT IN 
TECHNOLOGIE,

ONDERZOEK EN COMMUNICATIE

JE VAKGEBIED IS BREED 
EN UITDAGEND

MET VEEL AFWISSELING
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TROEVEN VAN DE OPLEIDING



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 bachelorop-
leiding, 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 hoog-
technologische snufjes.

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 studie-
succes 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 eerstejaars-
studenten in september, een introduc-tie-
dag, mentorschap, studieloopbaanbe-
geleiding, hulp bij het maken van je 
studiekeuze...

ONTDEK JE EIGEN INTERESSES EN HEB, DANKZIJ 
DE SAMENWERKING TUSSEN UHASSELT EN 

KU LEUVEN, DE KEUZE UIT EEN BREDE WAAIER VAN 
MASTEROPLEIDINGEN

DE DREMPEL TUSSEN 
STUDENT EN DOCENT IS 

LAAG
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“Een ingenieursopleiding 
is veelzijdig en

multidisciplinair 
waardoor je uiteraard 

veel beroeps-
mogelijkheden hebt. 

Bovendien zit
er ook veel afwisseling 

in je studie.”

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

bekijk de opleidingsfilmpjes via
www.uhasselt.be/videos



INDUSTRIEEL
INGENIEUR

BOUWKUNDE

CHEMIE

BIOCHEMIE

BEROEPSUITWEGEN

* SALES MANAGER

* PROJECTINGENIEUR

* ONTWERPER

* CONSULTANT

* SALES ENGINEER

* PRODUCTIELEIDER

* PROJECTMANAGER

* LERAAR SECUNDAIR OF HOGER 
ONDERWIJS

* WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEKER

* ZELFSTANDIGE - ZAAKVOERDER

* TECHNISCH AUDITEUR

* ...

* CALCULATOR

* ONTWERPINGENIEUR

* STABILITEITSINGENIEUR

* TECHNISCH DIRECTEUR 
BOUWBEDRIJF

* WERFLEIDER

* HOOFD TECHNISCHE 
DIENST

* REGIO-INGENIEUR 
WATERWERKEN

* PROJECTLEIDER

* WERKVOORBEREIDER

* RAADGEVEND 
INGENIEUR

* DISTRICTCHEF WEGEN & 
VERKEER

* LABO-INGENIEUR 
BOUWMATERIALEN

* PRODUCTIE-INGENIEUR

* PROCESINGENIEUR

* KUNSTSTOFCONSULENT

* MATERIAALDESKUNDIGE

* CORROSIEDESKUNDIGE

* MILIEUTECHNOLOOG

* CHEMISCHE PROCESANALIST

* STRALINGSDESKUNDIGE

* MEDISCH INGENIEUR

* ZIEKENHUISFYSICUS

* NUCLEAIR INGENIEUR

* REACTORTECHNOLOOG

* MILIEUCOÖRDINATOR

* MILIEUTECHNOLOOG

* PROCESINGENIEUR

* STRALINGSFYSICUS

* BROUWER

* VOEDINGSCONTROLEUR

* KWALITEITSMANAGER

* VOEDINGS- 
TECHNOLOOG

* BIOTECHNOLOOG

* HACCP-MANAGER

* MICROBIOLOOG

* BIOKATALYSE-EXPERT

* FORENSISCH 
ONDERZOEKER

* FERMENTATIE-INGENIEUR

NUCLEIAIRE 
TECHNOLOGIE



ENERGIE

ELEKTRONICA-ICT

ELEKTROMECHANICA

VERPAKKINGS-
TECHNOLOGIE

* SYSTEEMINTEGRATOR

* AUTOMATION 
CONSULTANT

* PROJECTINGENIEUR

* HOOFD ELEKTRISCHE 
DIENST

* ENERGIEDESKUNDIGE

* ONTWERPER 
ELEKTRISCHE 
AANDRIJFSYSTEMEN

* ONTWERPER 
ELEKTRISCHE 
INSTALLATIES

* SPECIALIST SMART 
GRIDS

* ONTWERPER/
BEHEERDER 
ELEKTRICITEITSNET

* SPECIALIST POWER 
QUALITY

* ENERGIEADVISEUR

* AUTOMATISERINGS- 
SPECIALIST

* PRODUCTIELEIDER

* NETWERKSPECIALIST

* EMBEDDED SYSTEM 
ENGINEER

* CHIP DESIGNER

* SYSTEEMANALIST

* APPLICATION ENGINEER

* VALIDATION ENGINEER

* SOFTWARE DEVELOPER

* PROJECTINGENIEUR ICT

* R&D ENGINEER

* TEST ENGINEER

* SUPPORT ENGINEER

* SYSTEEMARCHITECT

* SOFTWARE ARCHITECT

* HOOFD ONDERHOUD

* MATRIJSONTWERPER

* MACHINEBOUWER

* KUNSTSTOFCONSULENT

* SUPPLY CHAIN MANAGER

* PROJECTINGENIEUR MACHINEBOUW

* SPUITGIET SPECIALIST

* PRODUCTIELEIDER

* PRODUCTONTWIKKELAAR

* PRODUCTIELIJNMANAGER

* VERPAKKINGSINGENIEUR

* LOGISTIEK INGENIEUR

* LOGISTIEK MANAGER

* MATERIAALDESKUNDIGE

* R&D INGENIEUR

* PROJECTINGENIEUR AUTOMATISATIE  
VERPAKKINGSLIJNEN

* DESIGNINGENIEUR

* PRODUCTONTWIKKELAAR

* VOEDINGSTECHNOLOOG

* MILIEUADVISEUR

> INKOOPMANAGER

“Je brede vakkennis, je ervaring met onderzoek en in-
dustrie en je goede communicatie skills zorgen voor 

zeer gunstige arbeidsmarktkansen.”


