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Master in de Industriële 
Wetenschappen: 
Bouwkunde
De opleiding in Diepenbeek is een gezamenlijke 
opleiding van UHasselt en KU Leuven



TOELATINGSVOORWAARDEN

Rechtstreeks
Academische bachelor in de industriële wetenschappen, 
afstudeerrichting bouwkunde.

Via een voorbereidingsprogramma
De voorbereidingsprogramma’s naar de master in de indus-
triële wetenschappen: bouwkunde kunnen gevolgd worden 

In de masteropleiding in de industriële wetenschappen: bouwkunde verdiep je je in de technische kennis en het dimensioneren 
van verschillende bouwmaterialen, de stabiliteit en uitvoeringstechnische aspecten van gebouwen en infrastructuurwerken met 
oog voor duurzaamheid, kwaliteit en economische aspecten. Belangrijk is dat je onder begeleiding in teamverband theoretische 
modellen leert ontwikkelen en gebruiken om bouwtechnische problemen in kaart te brengen en op een innovatieve manier op te 
lossen. De nieuwste technologieën en onderzoeksresultaten van de onderzoeksgroep Bouwkunde (CERG) vormen hiervoor een 
belangrijke basis. Het projectwerk scherpt tevens je creativiteit, je communicatieve en managementvaardigheden aan. Werf- en 
bedrijfsbezoeken, reallifecasestudies en stages dompelen je meteen onder in het echte beroepsleven. Kortom, je wordt opgeleid 
tot een veelzijdig bouwkundig ingenieur met een ruime theoretische bagage en ervaring met de beroepspraktijk.

STUDIEPROGRAMMA &  
TOELATINGSVOORWAARDEN

MASTERJAAR
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: BOUWKUNDE

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Ondernemen en maatschappij Bedrijfsmanagement 3

Onderzoek en communicatie
Masterproef - Bouwkunde 20

Internationale toegepaste communicatie* 3

Sterkteleer en structuurmechanica Structuurmechanica 3* 3
3

Materialen en constructieonderdelen 
voor gebouwen: technologie, 
dimensionering en innovaties

Dimensioneren van beton- en metselwerkconstructies 2 5

Dimensioneren van hout- en staalconstructies 2 3

Renovatie en restauratie 3

Innovaties in beton* 3

Prefabbeton* 3

Constructie 4* 3

Materialen en constructieonderdelen 
voor civiele constructies: technologie, 
dimensionering en innovaties

Wegontwerp en wegergonomie 2 3

Bruggen- en waterbouw 3

Infrastructuurprojecten* 4
3

Geotechniek Geotechniek 2 3

Implementeren en uitvoeren
De werf van A tot Z 3 (stage) 6

Bouwkundig project 5

TOTAAL 57

door academische bachelors en masters van aanverwante 
opleidingen, zoals bijvoorbeeld architectuur. Het doel 
van de voorbereidingsprogramma’s is om de betrokken 
student op instapniveau te brengen van de masteropleiding 
bouwkunde. Instromende studenten in één van de voorbe-
reidingsprogramma’s dienen te beschikken over basisdenk-
kaders in de gebieden wetenschappen en technologie.
De omvang en de samenstelling van het voorbereidings-
programma is afhankelijk van de gevolgde vooropleiding. 

* Keuzeopleidingsonderdeel
** Totaal aantal studiepunten 57, moet aangevuld worden met min. 3 studiepunten aan 
keuzeopleidingsonderdeel met *



Aanvragen, ook voor vrijstellingen, worden ingediend bij de 
studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@
uhasselt.be) en worden beoordeeld door de voorzitter van de 
examencommissie industriële wetenschappen: bouwkunde.

Via een schakelprogramma
Heb je een professioneel bachelordiploma bouw of  
elektromechanica en wil je een academische master behalen, 
dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het  
schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van  
de masteropleiding. Instromende studenten dienen te 
beschikken over basisdenkkaders in de gebieden weten- 
schappen en technologie.

Professionele bachelors bouw en elektromechanica worden 
rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere 
professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de 
voorzitter van de examencommissie industriële wetenschap-
pen: bouwkunde via de studieloopbaanbegeleider.
(studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)

Het schakelprogramma omvat 65 studiepunten (SP) voor de 
professionele bachelors bouw en 89 studiepunten voor de 
professionele bachelors elektromechanica. Het afronden van 
een schakelprogramma in één of anderhalf academiejaar is 
niet evident. Dit omwille enerzijds van de “zwaarte” van het  
programma en anderzijds omwille van de organisatie van het 
schakelprogramma. Bij het opnemen van opleidingsonderde-
len uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompe-
tenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd.  
Je volgt opleidingsonderdelen samen met het 2de en 3de  
bachelorjaar industriële wetenschappen en opleidingsonder-
delen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden  
georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij 
de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschap-
pen: bouwkunde via de studieloopbaanbegeleider.
(studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)

De studieprogramma’s vermeld in deze folder zijn onder voorbehoud van 
aanpassingen door het opleidingsbestuur. De meest recente informatie 
over de opleiding vind je op www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswe-
tenschappen.
De vakbeschrijvingen kun je raadplegen op www.uhasselt.be/studiegids.

SCHAKELPROGRAMMA VOOR PROFESSIONELE 
BACHELORS BOUW EN ELEKTROMECHANICA

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR PROFESSIONELE 
BACHELORS BOUW EN ELEKTROMECHANICA

Fysica schakel 3

Mechanica schakel 4

Analyse 1 & 2 5

Analyse 3 & algebra 3

Statistiek 3

Programmeren in MATLAB 3

Chemie (schakel) 4

Sterkteleer 1 4

Structuurmechanica 1 5

Geotechniek 1 3

Structuurmechanica 2 4

Bouwfysica 5

Dimensioneren van beton- en metselwerkconstructies 1 6

Dimensioneren van hout- en staalconstructies 1 4

Geïntegreerd project - Bouwkunde 9

TOTAAL 65

BIJKOMEND VOOR STUDENTEN MET EEN PRO-
FESSIONELE BACHELOR ELEKTROMECHANICA
Toegepaste hydraulica 3

Wegontwerp/wegergonomie 1 4

De werf van a tot z 1 4

De werf van a tot z 2 schakel pba EM 5

Duurzaam bouwen 3

Bouwmaterialen 5

TOTAAL 89

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het  
afwerken van je schakelprogramma combineren met  
opleidingsonderdelen uit de master. 



Beroepsuitwegen
Als industrieel ingenieur in de bouwkunde kun je ingezet wor-
den in tal van functies, gaande van projectleider, calculator, 
raadgevend ingenieur, ontwerpingenieur, stabiliteitsingenieur, 
onderzoeksingenieur, inkoper tot ingenieur in een overheids-
dienst. Je komt terecht in bouwbedrijven of studiebureaus die 
betrokken zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van bouwpro-
jecten (gebouwen en infrastructuurwerken), toeleveringsbe-
drijven en uitrustingsbedrijven (milieutechnisch, verwarming, 
elektrotechnisch, sanitair en beveiliging), openbare besturen, 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en in alle grote bedrijven 
met een eigen patrimoniumbeheer. Dit kan zowel in nationale, 
maar ook in internationale bedrijven.

Bedrijfsgericht onderzoek
Het onderzoek op onze campus richt zich op vragen uit  
bedrijven en organisaties. Daarmee bouwen onze onder-
zoeksgroepen mee aan de brug tussen het fundamenteel 
onderzoek en de effectieve realisatie van onderzoeksresultaten 
in de praktijk.

EN VERDER...

Om concurrentieel te blijven moeten kleine en grote onder- 
nemingen in Vlaanderen inzetten op innovatie. Daarvoor is  
toegepast onderzoek dat focust op de praktische realisatie in 
een bedrijf of organisatie belangrijk. Onderzoek en onderwijs 
op onze campus zijn nauw met elkaar verbonden.

Diverse domeinen van het toegepast onderzoek komen aan 
bod in je opleiding. Onze professoren brengen je in con-
tact met onderzoek in diverse onderzoeksgerichte labo’s en 
doorheen je studies ontwikkel je ook zelf onderzoeksvaar-
digheden. De onderzoekscapaciteit is gebundeld in sterk 
toepassingsgerichte onderzoeksspeerpunten, in samenwer-
king met onderzoeksgroepen van UHasselt en KU Leuven. 
De onderzoeksgroep Bouwkunde (CERG) voert numeriek en 
experimenteel onderzoek uit naar het schadegedrag van struc-
tuurcomponenten, voornamelijk in beton en metselwerk, zowel 
voor gebouwen als civieltechnische constructies.

Meer info over 
Studietrajecten

De opleiding in Diepenbeek is een gezamelijke opleiding 
van UHasselt en KU Leuven

 Kathleen Bovin

 studieloopbaanbegeleidingiiw  
 @uhasselt.be

 011 26 90 81  www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen 

 iiw.kuleuven.be/diepenbeek
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