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WAT JE ZEKER MOET WETEN?

DIPLOMA

STUDIEDUUR

WERKMETHODEN

EXAMENSPREIDING

BRUGPROGRAMMA’S

master in de architectuur

2 jaar dagonderwijs = 120 studiepunten

ontwerpstudio’s, seminaries en hoorcolleges

semestersysteem, examens na elk semester en permanente evaluatie

brugprogramma’s voor academische bachelors interieurarchitectuur,
professionele bachelors in de toegepaste architectuur en academische 
bachelors in de industriële wetenschappen: bouwkunde en in de ingenieurs-
wetenschappen: architectuur.



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 
computertekenen. 
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. 

De derde belangrijke rol is die van 
manager. Een 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 re realiseren. Hij moet 
tegelijkertijd ook oog hebben voor de 
geldende wetgeving en procedures, de 
uitvoeringstermijn en het beschikbare 
budget.

De opleiding tot ontwerper is de 
belangrijkste, de ontwerpstudio’s staan 
dan ook centraal in de opleiding. 
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.

In de ontwerpstudio’s kun je rekenen 
op een sterke individuele 
begeleiding. Werken doe je vooral in 
kleine groepen of individueel. Op die 
manier kun je je eigen talenten maximaal 
ontplooien en leer je tegelijkertijd 
samenwerken met anderen.

Daarnaast leer je door stages, lezingen 
en excursies het werkveld kennen. Je 
wordt bij ons niet opgeleid tot een dromer, 
maar tot een architect met een kritische 
blik, die oog heeft voor duurzaamheid, 
diversiteit en context, en die weet hoe 
een gebouw in elkaar steekt. 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 
vormgeving (beelding). Daarnaast 
maak je in de master een keuze tussen 
verschillende ontwerpstudio's, 
met een bewust aanbod van thema's 
en problematieken die wereldwijd 
erg actueel zijn. Ook aan de hand 
van de keuze voor je scriptie en 
afstudeerproject kan je in de master je 
persoonlijke interesses verder uitdiepen 
en je eigen accenten leggen.

De opleiding biedt ook tal van 
mogelijkheden om internationale 
ervaring op te doen: zo kan je 
voor een stage of studieverblijf 
in het buitenland kiezen, of een 
internationale ontwerpstudio in de 
eigen masteropleiding volgen.

ONTWERPER, 
ONDERZOEKER 
EN MANAGER

ONTWERP-
STUDIO'S 
CENTRAAL IN DE 
OPLEIDING

JE EIGEN 
INTERESSES 
VOLGEN
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Waarom architectuur studeren 
aan UHasselt?

"In de masteropleiding kan 
je je eigen interesses verder 
uitdiepen, o.a. door de keuze 

tussen de verschillende 
ontwerpstudio's, een eigen 

afstudeerproject en de 
mogelijkheid om internationale 

ervaring op te doen."



Studieprogramma van de
masteropleiding

1STE MASTER
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM 1 SEM 2

STUDIO ONTWERPEN

Ontwerpen 4A 10

Stedenbouw 4 3

Ontwerpen 4B 10

STUDIO BOUWKUNDE

Zero pentathlon 4

Draagstructuur 4 5

Bouwfysica & installaties 4 3

Geïntegreerde opdracht bouwkunde 4

STUDIO MENS & CULTUUR

Cultuurwetenschappen 4 4

ONDERNEMERSCHAP & ONDERZOEK

Management 4 4

Onderzoeksmethodologie 4

KEUZETRAJECT

Seminarie 1 9

2DE MASTER
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM 1 SEM 2

STUDIO ONTWERPEN

Masterproef: project 6 11

Masterproef: scriptie 3 3

Live projects 3

STUDIO BOUWKUNDE

Masterproef: bouwkunde 6

STUDIO MENS & CULTUUR

Cultuurwetenschappen 5 4

ONDERNEMERSCHAP

Management 5 3

Bouwrecht /Beroepsethiek 4

KEUZETRAJECT

Seminarie 2 8

Optie ontwerper-manager

   Projectstage OF Internationale stage 3

   Professional training 1 3

   Professional training 2 3

Optie ontwerper-onderzoeker

   Research project 9

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd 
worden. Het programma is definitief bij de start van de nieuwe inschrijvingen.

www.uhasselt.be/fac-architectuur en kunst
www.facebook.com/facARK
www.instagram.com/facark



Voorbereidingsprogramma

Opleidingsonderdeel sp

Ontwerpen 3A+3B 9+9

Bouwkundige integratie 3 3

Constructie 2 3

Materiaalleer 2 3

Materiaalleer 3 3

Draagstructuur 1 5

Draagstructuur 2 4

Draagstructuur / Constructie 3A 5

Draagstructuur / Constructie 3B 4

Ontwerpmethodiek 2 / Architectuurtheorie 4

Ontwerpmethodiek 3 / Typologie 4

Stedenbouw 2 / Tuinarchitectuur 3

Stedenbouw 3 / Ecologie 3

Totaal 62

Toelatingsvoorwaarden:

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

Via  een voorbereidingsprogramma
Het voorbereidingsprogramma wordt gevolgd door studenten 
met een academisch bachelordiploma interieurarchitectuur 
en omvat 62 studiepunten.



meer info op 
www.uhasselt.be/architectuur

Masteropleiding architectuur

Naast een keuze binnen de ontwerpstudio kies je tussen vier keuzetrajecten: het bouwtechnische (bouwkunde), het 
conceptuele en sociale (cultuur), het contextuele (stedenbouw) of vormgeving (beelding). Deze trajecten worden uitgediept 
in vier verschillende seminaries.

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

De ontwerpstudio’s in de master focussen zich 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 internationale studenten 
en docenten. Zowel in eerste als in tweede master worden er verschillende parallelle ontwerpstudio's aangeboden 
waartussen je een keuze kan maken.

Ontwerpstudio's in de master

In de tweejarige masteropleiding kan je aan de hand van verschillende keuzemogelijkheden je interesses 
verder uitdiepen en je specialiseren in de richting die je het best ligt. Daarnaast biedt de masteropleiding de mogelijkheid 
om je internationale competenties te versterken door een stage of studieverblijf in het buitenland, of door de keuze voor 
een internationale ontwerpstudio.
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Seminarie Stedenbouw Seminarie Beelding

Seminarie Bouwkundig Concept 4Seminarie Mens en Cultuur

In het Seminarie Stedenbouw ga je op zoek naar manieren 
om de versnippering van onze woonomgeving te stoppen en 
om te keren. Seminarie Beelding bestudeert architectuur in de 
context van andere hedendaagse kunstdisciplines, zoals de 
beeldende kunst, industriële vormgeving en productie, grafische 
vormgeving of fotografie. Seminarie Bouwkundig Concept 
focust dan weer op het bouwtechnische aspect van duurzaam 
bouwen, vooral in de context van renovatie. In het Seminarie 
Mens en Cultuur, tot slot, kunnen studenten onderzoek verrichten 
binnen het brede veld van de cultuurwetenschappen, over de 
grenzen van de opleidingen heen.

Maquette: Brecht Scheelen



Wat na je opleiding?

Architecten werken samen met tal van professionelen 
(ingenieurs, veiligheids- en milieucoördinatoren, 
aannemers…) en spelen een centrale rol in de coördinatie 
om het project tot een goed einde te brengen tot tevredenheid 
van de klant en de andere partners. De hoge eisen gesteld 
door de overheid vragen steeds meer specifieke expertise 
en overleg met diensten zoals ruimtelijke ordening, 
monumentenzorg, brandweer, dienst mobiliteit… Voor 
bijvoorbeeld stabiliteitsberekeningen, technische installaties 
of klimaatbeheersing werkt men samen met ingenieurs. Voor 
het interieur worden interieurarchitecten ingeschakeld en 
vormgevers kunnen ondersteunend zijn voor presentaties. 
De klanten zijn privépersonen, maar vaak ook bedrijven, 
openbare besturen (steden, gemeenten, Vlaams Gewest…) en 
socialprofitorganisaties (ziekenhuizen, bejaardentehuizen, 
scholen…).
Op de werf is de architect de coördinator van de aannemers, 
de bouwbedrijven, de toeleveringsdiensten… Coördinatie en 
communicatie vormen dan ook een belangrijk deel van het 
beroep.
Na je studies kun je een bijkomende stage van twee jaar 
volgen. Daarna ben je klaar om als architect zelfstandig 
aan het werk te gaan. Je kunt dan een eigen praktijk starten 
of - wat steeds meer gebeurt - in een ontwerpbureau of 
studiebureau aan de slag gaan. Dan ben je actief in een 
team waar iedereen zijn eigen competenties kan benutten. 
Er zijn vandaag ook heel veel kleine bureaus actief. Vaak 
zijn het studenten die samen afstuderen en besluiten om een 
eigen bureau op te starten. Anderen kiezen ervoor om bij 
grote bouwfirma’s of banken te gaan werken. Sommigen 
besluiten om een tijdje naar het buitenland te trekken, bv. 
voor een gespecialiseerde beroepsstage van 6 maanden.
Zij die eerder een commerciële roeping hebben, kunnen 
in vastgoed terechtkomen. Weer anderen starten een 
carrière als architect-ambtenaar. In stedelijke en regionale 
organisaties is er voortdurend nood aan architecten om 
dossiers te begeleiden, op te volgen en te sturen. Zowel het 
Vlaams Gewest en de provinciebesturen als de steden en 
gemeenten hebben behoefte aan goede architecten. Je kunt in 
allerlei diensten aan de slag: woonbeleid, monumentenzorg, 
stedenbouw, stadsvernieuwing, vergunningenbeleid...

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

-  ZELFSTANDIG ARCHITECT

-  ARCHITECT IN ONTWERP- OF 
STUDIEBUREAU

-  ARCHITECT BINNEN BOUWFIRMA’S OF 
BANKEN

-  ARCHITECT GESPECIALISEERD IN 
VASTGOED

-  ARCHITECT-AMBTENAAR BINNEN 
WOONBELEID, MONUMENTENZORG, 
STEDENBOUW, STADSVERNIEUWING, 
VERGUNNINGENBELEID

-  LEERKRACHT

-  ONDERZOEKER (PHD) BINNEN  
DE ONDERZOEKSGROEP ARCK

- ...

ARCHITECTUUR

BEROEPSKEUZES

Ook een loopbaan in het onderwijs behoort tot de 
mogelijkheden. Als je meer van de onderzoekssfeer wil 
proeven, kun je doctoraatsonderzoek of toegepast onderzoek 
doen. Je kan ook een bijkomende masteropleiding volgen in 
binnen- of buitenland, bv. voor wie zich verder wil bekwamen 
in erfgoedzorg, stedenbouw, duurzaamheid...


