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UHASSELT IS ANDERS. 
ONTDEK HIER WAAROM!

Aan UHasselt draait het allemaal om actie én interactie. 

Dus ja: bij ons mag je praten in de les. Beter nog: soms 

moét je praten. We zetten je aan om mee te zoeken naar 

het antwoord. Géén éénrichtingsverkeer, jouw deelname is 

cruciaal. Net daarom kiezen we voor een variatie aan 
onderwijsvormen: hoorcolleges, responsiecolleges 

(waarin je de leerstof bespreekt), groepsopdrachten, 

werkzittingen (waarin je oefeningen maakt), stages, 

practica, labo’s… Die variatie zorgt er bovendien voor dat 

je geïnteresseerd en getriggerd blijft (nóg een voordeel).

Naast al die verschillende lesvormen kiezen we voor kleine 
groepen (geen overvolle aula’s bij ons). Dankzij die kleine 

groepen kom jij aan de beurt, kan jij vragen stellen (en het 

antwoord zoeken), zélf de handen uit de mouwen steken en 

aan de slag gaan.

De wereld draait snel. Wij draaien mee, dat maakt het leven 

vandaag snel, intens en boeiend. Het academisch jaar van 

UHasselt weerspiegelt deze snelheid en intensiteit. Aan 

UHasselt is het jaar opgedeeld in 2 semesters van elk 20 

weken. Elk semester is opnieuw opgedeeld in 2 kwartielen 

van telkens 10 weken (inclusief blok en examens). Da’s 

inderdaad anders dan bij andere universiteiten. Goed 

nieuws: het biedt jou twéé voordelen.

In deze korte onderwijsperiodes krijg je een beperkt 

aantal opleidingsonderdelen, zodat je intensief met 

deze leerstof kan bezig zijn. Je kan je dus écht ergens in 

vastbijten. Het geeft de juiste focus en komt je leerproces ten 

goede. En zo wordt de werkdruk meteen gelijkmatig over 

het jaar gespreid.

En: we verzekeren dat iedereen in het eerste bachelorjaar 

binnen de 10 weken weet waar hij/zij staat. We 

examineren zodra een vak afgerond is. Dankzij deze 

snelle feedback kan je je leerproces snel bijsturen. Je 

kan met andere woorden snel groeien en schakelen. 

En dat zal je later alleen maar van pas komen.

WE HOUDEN VAN 
ACTIE ÉN INTERACTIE
“Aan de universiteit van vandaag 
praat je wél in de les.”

WE ZETTEN IN OP
KORTE LESPERIODES
“Aan de universiteit van vandaag leer je 
aan dezelfde snelheid als je leeft.”

Studeren aan UHasselt? We hebben een uniek onderwijsmodel, afgestemd op de wereld, de arbeidsmarkt én de 
studenten van vandaag. Een unieke manier van opleiden, evalueren en samenwerken. Je studeert hier niet zomaar, je 
wordt gevormd tot een ondernemend persoon met de juiste skills voor de job die jij later wil. Dat maakt van UHasselt de 
universiteit van vandaag. Hoe we dat aanpakken? Dat lees je hieronder. Of je komt gewoon eens kijken, natuurlijk…

Welkom, aan de universiteit van vandaag.
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Vanaf je eerste bachelorjaar ontwikkel je naast academische 

vaardigheden ook professionele skills. Welke? Helder 

presenteren en communiceren, project management, time 

management, multidisciplinair samenwerken, zelfsturend 

handelen, ethisch denken en doen.

Onze variatie in lesvormen (van klassieke hoorcolleges tot 

practica, responsiecolleges, labo’s en veldwerk) helpen je 

bij het kweken van al die vaardigheden. In veel van die 

lesvormen werk je in kleinere groepen, zoals gezegd, dat 

zorgt ervoor dat jou inbreng van belang is, dat je mee moet 

denken en doen, dat je aan bod komt, zo leer en groei je 

sneller. Elke lesvorm zet in op een verschillende skill. En al 

die skills leiden samen tot sterke studenten.

We reiken je niet alleen enkele vaardigheden aan, we sturen 

je ook de wereld in. UHasselt is deel van een community 

van internationale docenten, onderzoekers en studenten. 

We doen aan uitwisselingen met buitenlandse universiteiten, 

onderzoekscentra en organisaties.

En daar stopt het niet. Wil je al een stap zetten in de echte 

wereld? Ook daarvoor zijn heel wat opportuniteiten aan 

UHasselt. Zo kan je bijvoorbeeld meewerken aan TEDx- 

UHasselt. Droom je nog iets groter: van een eigen bedrijfje 

bijvoorbeeld? UHasselt steunt ondernemende studenten op 

alle manieren. Vraag maar aan onze oud-studenten die hun 

eigen bedrijf oprichtten tijdens hun studie.

Iedere student is anders. Iedere student krijgt daarom de 

begeleiding die hij nodig heeft.

Door de kleine groepen ligt de drempel tussen docenten 

en studenten laag: tijdens de colleges is er tijd en ruimte 

voor meer uitleg. Heb je toch nood aan meer uitleg? Geen 

probleem. Onze proffen en hun assistenten hebben heel 

wat contactmomenten, zo kan je altijd bij hen terecht voor 

meer uitleg. In sommige opleidingen zijn er zelfs mentoren, 

coaches en tutorprojecten.

Ook op het vlak van begeleiding geloven we in een 

groeitraject: van intensieve begeleiding naar zelfstandig 

studeren én doen. Zo groei en leer je het meest.

Blijf je tijdens je studie toch twijfelen aan jezelf of je 

studiekeuze? Dat gebeurt wel vaker dan je denkt. Een 

goede studiekeuze maken en de richting vinden die bij 

jou past, is niet eenvoudig. Daarom hebben wij een heel 

team van studie- en loopbaanbegeleiders die voor je klaar 

staan. Ze helpen je met al je vragen, maar helpen je ook 

vlot doorstromen naar een andere studierichting als je niet 

meteen je draai vindt.

WE GELOVEN IN
DENKEN ÉN DOEN
“Aan de universiteit van vandaag 
is doen een hoofdvak”

WE GELOVEN IN BEGELEIDING 
VAN ONZE STUDENTEN
“Aan de universiteit van vandaag 
geef jij je richting richting.”

Waarom we dit aan UHasselt allemaal doen? 
Dankzij deze werkwijze en al deze ervaringen doe je zoveel meer op 

dan enkel kennis. Dat is zo waardevol en onbetaalbaar. Dus ja, UHasselt 

is anders. Het is uniek én afgestemd op de jobmarkt, wereld en studenten 

van vandaag. Geen wonder dat onze afgestudeerden snel werk vinden.

Ons onderwijs zélf eens 
ontdekken? Kom gerust langs 
op een meeloopdag of een 
proefrit!
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Via onze sociale media blijf je op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes van onze 

universiteit.  Deel je video’s, foto’s of 
berichten met de hashtag #UHasselt.

SOCIALE MEDIA

facebook.com/uhasselt

twitter.com/uhasselt

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt
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ARCHITECTUUR EN
INTERIEURARCHITECTUUR
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AAN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG 
CREËREN WE DE ARCHITECTEN VAN MORGEN

Studeren. Het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. Jij bent anders. De arbeidsmarkt is anders. De wereld is 
anders. Daarom zijn onze opleidingen ook anders, zoals de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur. Ze zijn 
afgestemd op wat jij verwacht, wat de arbeidsmarkt verlangt en wat de wereld nodig heeft.

In de faculteit Architectuur en kunst staat de mens centraal. Bouwen en ontwerpen doen we voor en met mensen. We 
brengen daarom de hand, het hoofd en het hart bij elkaar.  

Het ontwerpen is immers het werk van de hand. Creativiteit 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 interieurarchitect, 
met veel zorg en plezier kunnen doen.

De faculteit Architectuur en kunst wil toonaangevend zijn in Vlaanderen en Europa en de wereld van morgen beter en 
mooier maken. 

Welkom aan de universiteit van vandaag!

FACULTEIT
ARCHITECTUUR EN KUNST

MASTER 
ARCHITECTUUR

BACHELOR
ARCHITECTUUR

BACHELOR
INTERIEURARCHITECTUUR

MASTER 
INTERIEURARCHITECTUUR

MASTER
INTERIOR ARCHITECTURE*

120
SP

180
SP

180
SP

60
SP

60
SP

UNIEK

* Engelstalige masteropleiding
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1. 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. Je leert o.a. 
rekening houden met aspecten zoals 
vorm, kleur, licht, gebruik... Maar je 
onderbouwt je ontwerpen ook met 
kennis van bouwkunde (materialen, 
constructietechnieken, bouwfysica...), 
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. 

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 
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 je 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 
wie internationaal wil werken 
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

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.

JE EIGEN 
INTERESSES 

VOLGEN
1 2 3

Waarom architectuur studeren aan UHasselt?

BACHELOR EN MASTER IN DE ARCHITECTUUR • 180 + 120 STUDIEPUNTEN
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"De opleiding bereidt je maximaal voor op een carrière 
als architect: je leert niet enkel ontwerpen, maar je 

wordt ook getraind als onderzoeker én je ontwikkelt je 
vaardigheden als manager van het bouwproces."
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De bacheloropleiding architectuur is georganiseerd in vier studio’s:
studio Ontwerpen, studio Beelding, studio Bouwkunde en studio Mens en Cultuur.

Bacheloropleiding

1

2 3 4

Studio Ontwerpen 

De ontwerpstudio is de kern van de opleiding architectuur. 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 openbare ruimte en verwante bouwprogramma’s. De 
ontwerpstudio organiseert ook elk jaar een studiereis zodat je goede architectuur echt kunt beleven.

Studio Beelding 

In de studio Beelding leer en oefen 
je de belangrijkste vaardigheden 
die je nodig hebt voor de 
verbeelding van ontwerpen. 
Het handmatig schetsen wordt 
intensief getraind, en je ontwikkelt 
inzicht in en gevoeligheid voor 
vorm, kleur en kunst. Daarnaast 
wordt ruim aandacht besteed 
aan CAAD (Computer Aided 
Architectural Design).

Studio Bouwkunde 

De opleidingsonderdelen van 
de studio Bouwkunde leveren 
alle kennis aan die een architect 
moet bezitten 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.
Hierbij wordt aandacht gegeven 
aan hedendaagse uitdagingen 
zoals energiezuinig bouwen 
en het gebruik van duurzame 
materialen en technieken.

Studio Mens en Cultuur 

De studio Mens en Cultuur 
ondersteunt de opleiding tot 
architect vanuit de kunst-, cultuur-, 
en menswetenschappen. Een 
architect moet immers zelfkritisch 
en maatschappijbewust 
kunnen reflecteren over zijn 
werk. De nadruk ligt op 
cultuurwetenschappen in 
relatie tot de domeinen van de 
cultuurfilosofie, de kunst en de 
architectuur. Daarnaast komen 
ook relevante aspecten uit de 
sociologie en de psychologie aan 
bod.
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"Doorheen de bacheloropleiding ontwikkel je niet 
enkel de vaardigheid voor het creatief verbeelden 

en vormgeven van je ontwerp, maar leer je ook 
je ontwerp te onderbouwen met kennis vanuit 

bouwkunde, kunst en cultuur."

EERSTE BACHELORJAAR

ARCHITECTUUR

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

STUDIO ONTWERPEN 19

Ontwerpen 1A+1B 7+9

Ontwerpmethodiek 1 - Inleiding in onderzoek 3

STUDIO BEELDING 16

Beelding 1A+1B 3+4

Architectuurtekenen 1A+1B 4+5

STUDIO BOUWKUNDE 18

Draagstructuur 1 5

Constructie 1 4

Materiaalleer 1 3

Fysica 3

Wiskunde 3

STUDIO MENS EN CULTUUR 7

Cultuurwetenschappen 1A+1B 3+4

TOTAAL 60

1

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.

Meer info op www.uhasselt.be/studiegids
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Masteropleiding

“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.”

1 2

3

Naast een keuze binnen de ontwerpstudio kies je tussen vier keuzetrajecten: het bouwtechnische (bouwkunde), het con-
ceptuele 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 masters 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.

Seminarie Stedenbouw Seminarie Beelding

Seminarie
Bouwkundig Concept

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 mogelijk-
heid om je internationale competenties te versterken door een stage of studieverblijf in het buitenland, of door de keuze 
voor een internationale ontwerpstudio.

4Seminarie
Mens en Cultuur
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CONTACTPERSOON

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

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/architectuur
 www.uhasselt.be/videos
 www.facebook.com/facARK
 www.instagram.com/facark

* 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

BEROEPSKEUZES
PROEVEN VAN ARCHITECTUUR

Meeloopdagen: 
Constructie: 
31 oktober 2017

Cultuurwetenschappen: 
31 oktober 2017

Draagstructuur: 
14 februari 2018

Proefritten:
Woensdagen 7 maart en 18 april 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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2. INTERIEURARCHITECTUUR

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.

Als interieurarchitect geef je vorm 
aan de wereld waarin mensen leven 
en functioneren. Met specifieke 
ontwerpelementen zoals licht, vorm, 
kleur en oppervlaktematerialen creëer 
je ruimtes waarin het aangenaam 
verblijven is. Hierbij hou je steeds 
rekening met zowel esthetische en 
bouwtechnische aspecten als met 
de specifieke verwachtingen van de 
opdrachtgever. Creatief en met veel 
oog voor detail en beleving zoek 
je als interieurarchitect telkens naar 
de beste oplossing. Duurzaamheid, 
diversiteit en context staan hierbij 
centraal. Je bent gericht op het 
interieur van de toekomst: je bent 
nieuwsgierig naar nieuwe 
maatschappelijke trends, nieuwe 
materialen en technologieën, 
innovatieve programma’s voor 
bestaande gebouwen…

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

Tijdens de opleiding kom je 
voortdurend in contact met het 
werkveld, ook internationaal. Veel 
ontwerpbegeleiders hebben een 
eigen praktijk, wat een directe band 
met het actuele werkveld garandeert. 
De ontwerpoefeningen 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 de ontwerpstudio’s kun je rekenen 
op individuele begeleiding. 
Werken doe je in kleine groepen. 
Op die manier kun je je eigen 
capaciteiten maximaal ontplooien en 
leer je tegelijkertijd samenwerken 
met anderen.

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.

BACHELOR EN MASTER IN DE INTERIEURARCHITECTUUR • 180 + 60 STUDIEPUNTEN

BOUWEN 
AAN EEN

KWALITEITSVOLLE
LEEFINRICHTING

JE EIGEN 
INTERESSES 

VOLGEN

REALLIFE-
PROBLEMEN1 2 3

Waarom interieurarchitectuur 
studeren aan UHasselt?

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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“Je komt al snel 
in de opleiding 
in contact met 

het werkveld o.a. 
door studiereizen, 
lezingen, werf- en 
bedrijfsbezoeken 

in de bachelor, 
gevolgd door een 

stage in de master.”

Na de bacheloropleiding kan je 
een keuze maken tussen een Neder-
landstalige of een Engelstalige mas-
teropleiding interieurarchitectuur. De 
Engelstalige masteropleiding legt 
daarbij de focus op de maatschap-
pelijke uitdaging van de herbestem-
ming van historisch (cultureel en 
industrieel) erfgoed (o.a. mijngebou-
wen, industriële sites, oude postkan-
toren, kerken en kloosters). In deze 
unieke masteropleiding krijg je les 
van internationale (gast)docenten 
en werk je samen met internationale 
medestudenten. 

Meer info op www.uhasselt.be/
Master-of-interior-architecture-adap-
tive-reuse

UNIEK
Internationale 
masteropleiding 
interieurarchitectuur
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Bacheloropleiding
De bacheloropleiding interieurarchitectuur is georganiseerd in vier studio’s: studio Ontwerpen, studio Beelding, 
studio Bouwkunde en studio Mens en Cultuur.

1

2 3 4

Studio Ontwerpen 

In de ontwerpstudio, die het zwaartepunt vormt van de opleiding en waar je individueel of in kleine groepjes 
begeleid wordt door ontwerpers, komen alle ontwerpvaardigheden aan bod: Je start met de relatie tussen mens en 
ruimte (afmetingen, betekenisgeving, handelingen…) en de relatie tussen materialen en kleuren waarmee de ruimte 
en objecten worden gevormd (kleur, vorm, textuur, licht, verhoudingen...). Vervolgens leer je een woonprogramma 
opstellen met oog voor verschillende woonactiviteiten en de subjectieve ruimtebeleving door de gebruiker. In het 
derde bachelorjaar volg je 4 afzonderlijke ontwerpstudio's waarin je werkt rond een specifieke ontwerpopdracht 
binnen het domein van Scenografie, Wonen (meubel), Retail design en Herbestemming.

Studio Beelding 

In de studio Beelding leer 
en oefen je de belangrijkste 
vaardigheden die je nodig 
hebt voor de verbeelding van 
ontwerpen en je verwerft er 
basistechnieken uit de vrije en 
toegepaste kunsten. Je leert 
er schetsen, waarnemen en 
je werk grafisch presenteren, 
je ontwikkelt je conceptueel 
denken met oog voor beeldende 
expressie en experiment en je 
raakt ook vertrouwd met digitale 
ontwerptools. 

Studio Bouwkunde 

In de studio Bouwkunde verwerf 
je de nodige kennis
over de bouwtechnische 
aspecten van het ontwerpen: 
je doet grondige kennis op 
over welke materialen je kunt 
gebruiken in je ontwerp en 
krijgt de basisprincipes van 
internetcensuur aangereikt. 
Daarnaast verwerf je inzicht in 
verschillende aspecten die met 
het comfort van de gebruiker te 
maken hebben (bv. verwarmings- 
en ventilatiesystemen, licht en 
akoestiek). 

Studio Mens en Cultuur 

In de studio Mens en Cultuur 
verwerf je een historisch 
overzicht van de (interieur)
architectuur en kunst en leer 
je hoe historische elementen 
nog steeds een rol spelen in 
de actuele ontwerppraktijk. 
Verder maak je kennis met 
de basisbegrippen van de 
mens- en cultuurwetenschappen 
(filosofie, psychologie, 
sociologie, semiotiek...) en raak 
je vertrouwd met een aantal 
onderzoeksvaardigheden, zowel 
uit klassiek wetenschappelijk 
onderzoek als uit ontwerpend 
onderzoek.

"In de bacheloropleiding maak je kennis 
met vier verschillende domeinen binnen de 

interieurarchitectuur: Scenografie, Wonen (meubel), 
Retail design en Herbestemming. Zo krijg je een 

goede basis mee voor je keuze voor één van deze 
domeinen in de masteropleiding."

18



EERSTE BACHELORJAAR

INTERIEURARCHITECTUUR

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

STUDIO ONTWERPEN 18

Ontwerpstudio: initiatie ruimte en ontwerpmethodiek 9

Ontwerpstudio: wonen en ontwerpmethodiek 9

STUDIO BEELDING 18

Schetsen 1A+1B 3+3

Beelding 1A+1B 3+3

Computer Aided Architectural Design 1A+1B 3+3

STUDIO BOUWKUNDE 12

Inleiding tot de materiaalleer 3

Constructie en materiaalleer 1A+1B 3+3

Comfort en energie 1 3

STUDIO MENS EN CULTUUR 12

Inleiding in onderzoek en ontwerpmethodiek 3

Inleiding tot de architectuur- 
en kunstgeschiedenis I+II

3+3

Menswetenschappen 1 3

TOTAAL 60

1

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.

Meer info op www.uhasselt.be/studiegids
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"De masteropleiding biedt tal van mogelijkheden om je kennis 
en vaardigheden te vergroten en je voor te bereiden op het 

werkveld: een projectstage in het werkveld, workshops, je eigen 
masterproject, een buitenlandse ervaring..."

Masteropleiding

1

2
4

3
Talrijke meubelketens bieden kant-en-klare 
interieurelementen aan, maar soms kan of 
moet een meubel of leefruimte letterlijk en 
figuurlijk op maat van een specifieke gebruiker 
of situatie worden ontworpen. De vormgeving 
staat hierbij heel dicht bij de gebruiker, 
en ook een experimentele houding is erg 
belangrijk in je onderzoek naar vernieuwende 
concepten of origineel materiaalgebruik 
(bv. het inrichten van een leefruimte voor 
mensen met functiebeperkingen, mogelijke 
interieurtoepassingen ontwikkelen voor nieuwe 
ecologische materialen...)

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 ontwer-
per verder ontwikkelen door zelf een project voor te stellen en uit te werken. Je kunt ook één semester in het buitenland 
gaan studeren. In de ontwerpstudio kies je voor een van de vier domeinen: Wonen (meubel), Herbestemming, Sceno-
grafie of Retail design.

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

De inrichting van commerciële ruimtes is een 
belangrijk werkterrein 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 interieur 
te maken waarbij aspecten als circulatie en 
verlichting optimaal worden toegepast, maar 
evenzeer om een doordachte atmosfeer tot stand 
te brengen. Als interieurarchitect kun je hier 
rekening houden met de zintuiglijke indrukken van 
de bezoeker, om op die manier een verhaal te 
vertellen via het interieur.

Het domein Scenografie richt zich o.a. op het 
tentoonstellen van museumcollecties, het ontwerpen 
van decors in de podiumkunsten, het ontwikkelen 
van beursstands van organisaties of bedrijven 
en het vormgeven van bepaalde ‘events’ zoals 
stadsfestivals. Maar scenografie kan ook een 
ruimere invulling krijgen, nl. elk ontwerp dat 
een bijzondere zintuiglijke belevingswaarde en 
betekenis kan geven aan een bepaalde plek 
(denk o.a. stedelijke ruimtes als onverwacht decor 
voor locatietheater, de ontwikkeling van nieuwe 
scenografische vormgeving voor toekomstige 
begraafplaatsen...). Technieken uit film, fotografie 
of actuele kunst dienen hierbij vaak als inspiratie.

Wonen (meubel)

Herbestemming

Retail design

Scenografie
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"De masteropleiding biedt tal van mogelijkheden om je kennis 
en vaardigheden te vergroten en je voor te bereiden op het 

werkveld: een projectstage in het werkveld, workshops, je eigen 
masterproject, een buitenlandse ervaring..."

CONTACTPERSOON

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

* ZELFSTANDIG INTERIEURARCHITECT (voor bv. inricht-
ing van woningen, vormgeving van cafés, restaurants 
en winkels, inrichting van beurzen, events en tentoon-
stellingen)

* INTERIEURARCHITECT IN EEN ONTWERP- OF STUDIE-
BUREAU (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 ONDERZOEKS-
GROEP ArcK

* ...

INTERIEUR-
ARCHITECTUUR

BEROEPSKEUZES

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/interieurarchitectuur
 www.uhasselt.be/videos
 www.facebook.com/facARK
 www.instagram.com/facark

PROEVEN VAN INTERIEURARCHITECTUUR

Meeloopdagen: 

Inleiding tot de 
architectuur- en kunstgeschiedenis: 
31 oktober 2017

Menswetenschappen: 
12 februari 2018

Constructie en Materiaalleer: 
13 februari 2018

Proefritten:
Woensdagen 7 maart en 18 april 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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BEDRIJFSECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN
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AAN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG 
STUDEREN DE ONDERNEMERS VAN MORGEN

Studeren: het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. En maar goed ook. Want jij bent anders. De arbeidsmarkt en 
bedrijven zijn diverser. En de wereld draait sneller. Daarom werken we aan UHasselt ook anders, sneller, gevarieerder, 
zo ook in onze opleidingen aan de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen met handelswetenschappen, TEW, en 
handelsingenieur (in de beleidsinformatica). 

Zo leveren we academische professionals af die klaar zijn voor leidinggevende functies in de bedrijven en economie 
van morgen. 

Kortom, onze opleidingen zijn afgestemd op wat jij verlangt, wat de arbeidsmarkt verwacht en wat de wereld nodig 
heeft. Een opleiding zoals ze vandaag hoort te zijn. 

Welkom aan de universiteit van vandaag!

FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

BACHELOR
HANDELS- 

WETENSCHAPPEN

2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR

MASTER
HANDELSINGENIEUR

MASTER
TEW

MASTER
HANDELS- 

WETENSCHAPPEN

BACHELOR
TOEGEPASTE 

ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN

(TEW)
2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR 

IN DE 
BELEIDSINFORMATICA

MASTER
HANDELSINGENIEUR 

IN DE 
BELEIDSINFORMATICA

1e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR & 

HANDELSINGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA

180
SP

120
SP

120
SP

60
SP

60
SP

180
SP

120
SP

120
SP

60
SP
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WAAROM KIEZEN VOOR EEN 
ECONOMISCHE OPLEIDING 
AAN UHASSELT?

1 2

3
4

5

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.

KLEINSCHALIGHEID 

Tijdens je opleiding sta je er niet 
alleen voor! De docenten staan 
steeds klaar om je te helpen met 
zowel inhoudelijke, vakgebonden 
vragen alsook met andere vragen 
die je studiesucces kunnen bevor-
deren. De drempel tussen studen-
ten en docenten is laag.

BEGELEIDING 

De faculteit beschikt over een uitgebreid gamma begeleidings-
mogelijkheden. Voor vakinhoudelijke ondersteuning kan je terecht 
bij docenten en assistenten of kan je gebruik maken van tutorses-
sies. 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.

ONDERWIJS-
LEEROMGEVING 

We streven naar een krachtige en 
activerende onderwijs-
leeromgeving, met een waaier van 
interactieve werkvormen. Tijdens 
meer dan de helft van de contact-
uren werk je interactief en in kleine 
groep (max. 40 studenten). Dit 
helpt je ook om het studiemateriaal 
te verwerken.

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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JE LEERT MANAGEN EN ONDERNEMEN VIA REALLIFESITUATIES

JE DOET KENNIS OP DIE STERK PRAKTIJK- EN TOEPASSINGSGERICHT IS 

JE WORDT EEN MULTI-INZETBARE PROFESSIONAL

1

2

3

Waarom handelswetenschappen 
studeren aan UHasselt?

1. HANDELSWETENSCHAPPEN
BACHELOR EN MASTER IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN

180 + 60 STUDIEPUNTEN

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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In de bachelor handelswetenschappen verwerf je een basiskennis 
in de bedrijfseconomische domeinen: bedrijfskunde, economie, 
boekhouden, financiën, marketing, logistiek… Daarnaast wordt je 
kwantitatief-analytisch vermogen aangesterkt in opleidingsonderdelen 
zoals wiskunde en statistiek. Ook is er aandacht voor algemeen 
vormende disciplines zoals psychologie en rechten. Eveneens hebben 
ondernemerschapsvaardigheden een prominente plaats in de 
opleiding. Ieder opleidingsjaar is er een praktijkgericht integrerend 
opleidingsonderdeel waarin je de opgedane kennis integreert in een 
project. Zo analyseer je tijdens de bedrijfsscan een bedrijf vanuit 
verschillende invalshoeken en geef je als een echte professional advies 
op maat. Meer nog: samen met enkele medestudenten start je een eigen 
onderneming op.
Om je maximaal te ondersteunen in het eerste jaar wordt kort op de 
bal gespeeld door vier evaluatiemomenten te organiseren waardoor 
je snel feedback krijgt. Daarnaast is er ook een tutorwerking voor 
de opleidingsonderdelen wiskunde, boekhouden en statistiek waarin 
succesvolle hogerejaarsstudenten je helpen met jouw vragen.

Bacheloropleiding

Praktijkgerichte opleidingsonderdelen

Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

Bachelorproef

Praktijkgerichte  
opleidingsonderdelen

Gedrags-
wetenschappen

Keuze

Beleids- 
informatica

Recht

Talen Bedrijfskunde

EconomieKwantitatieve  
en onderzoeks-
methoden

EERSTE  
BACHELORJAAR

Handelswetenschappen

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Algemene economie 3

Algemene bedrijfskunde 6

Boekhouden 3

Professionele communicatie 1,5

Wiskunde voor bedrijfskundigen 2

KWARTIEL 2

Algemene economie 3

Bedrijfsinformatiesystemen 3

Boekhouden 3

Economisch en zakelijk Engels 1 1

Professionele communicatie 1,5

Wiskunde voor bedrijfskundigen 2

KWARTIEL 3

Duits 1 of Spaans 1 1,5

Economisch en zakelijk Engels 1 1

Financiële analyse 3

Kwalitatieve onderzoeksmethoden 3

Psychologie 3

Statistiek voor bedrijfskundigen 1 3

Wiskunde voor bedrijfskundigen 2

KWARTIEL 4

Bedrijfsscan 3

Duits 1 of Spaans 1 1,5

Economisch en zakelijk Engels 1 1

Financiële producten en markten 3

Inleiding tot recht 6

TOTAAL 60

1
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Masteropleiding

1 2 3

4

De afstudeerrichting Accountancy, 
Financiering en Fiscaliteit 
zet in op het vormen van de 
rechterhand van de CEO met een 
doorgedreven kennis van fiscaal-- 
juridische, boekhoudkundige 
en financiële materies. Je 
wordt een all-round adviseur 
die mee leert denken over 
uiteenlopende vraagstukken 
omtrent o.a. budgettering en 
performantiemeting (accounting), 
financiële planning en 
waardecreatie (financiering) 
en fiscale implicaties van 
beleidskeuzes (fiscaliteit). 
Daarenboven kies je voor 
een specialiseringstraject in 
accountancy of financiering. In 
de accountancy track leer je 
om geconsolideerde financiële 
staten op te stellen en verkrijg 
je inzicht in de werking van de 
interne controlesystemen van een 
bedrijf. In de financieringstrack 
staan vermogensbeheer en 
bedrijfsfinanciering centraal.

In de masteropleiding handelswetenschappen kies je tussen 4 afstudeerrichtingen.

De afstudeerrichting Marketing 
Management vormt een 
belangrijke schakel tussen de 
gekozen bedrijfsstrategie en 
concrete marketingacties in 
een grote verscheidenheid van 
sectoren en organisaties. De 
afstudeerrichting vertrekt van 
waardegebaseerde marketing en 
customer experience management, 
en zet in op de offline en online 
relatie tussen de organisatie en 
haar (potentiële) klanten. Je maakt 
kennis met tal van tools om de 
klantervaring in kaart te brengen 
en gebruikt deze toolbox om 
de bedrijfsstrategie om te zetten 
in operationele instrumenten 
met als doel de klantervaring te 
optimaliseren. De afstudeerrichting 
combineert een solide theoretische 
basis op het gebied van 
marketingmanagement met 
praktische kennis op het gebied 
van inzicht in de klant.

De afstudeerrichting 
Ondernemerschap en 
Management zet in op een 
breed gevormde ondernemende 
manager, op ondernemerschap 
als synthese van, en synergie 
tussen ondernemersklimaat en 
de (verdere) professionalisering 
van verschillende bedrijfskundige 
functies die een organisatie vooruit 
stuwen. De studenten kiezen 
vervolgens, afhankelijk van hun 
persoonlijke interesse, voor het 
traject private sector of het 
traject publieke sector. 

In de afstudeerrichting Supply 
Chain Management wordt de 
nadruk gelegd op het verwerven 
van kennis en vaardigheden voor 
het managen en coördineren 
van supply chains. De focus 
hierbij ligt op het onderhouden 
en onderhandelen van duurzame 
relaties met leveranciers en 
klanten in reële waardeketens, het 
faciliteren van samenwerkingen in 
en tussen logistieke stromen, het 
ontwerpen van een supply chain 
strategie, en het opvolgen en het 
beoordelen van de werking van 
de supply chain met behulp van 
prestatiemaatstaven.

Accountancy, 
Financiering en 

Fiscaliteit

Marketing 
Management

Ondernemerschap 
en Management 

Supply Chain 
Management 

28



* AUDITOR

* BEDRIJFSREVISOR

* FINANCIEEL ANALIST

* INVESTERINGSANALIST

* AANDELENANALIST

* ACCOUNT MANAGER

* PRODUCTMANAGER

* RECLAMESPECIALIST

* PERSONEELSMANAGER

* BELEIDSANALIST

* KABINETSMEDEWERKER

* ONDERNEMER

* PROJECTCONSULENT

* PRODUCTONTWIKKELAAR

* LEERKRACHT

* ...

BEROEPSKEUZES

CONTACTPERSOON

 Katrien Brepoels
 katrien.brepoels@uhasselt.be
 011 26 87 16
 OF

 Wendy Vankevelaer
 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be
 011 26 87 15

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/handelswetenschappen
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN HANDELSWETENSCHAPPEN

Meeloopdagen: 
Herfstvakantie en krokusvakantie

Proefrit:
Woensdag 21 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

HANDELSWETENSCHAPPEN
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2. TOEGEPASTE ECONOMISCHE  
 WETENSCHAPPEN

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

Waarom toegepaste economische 
wetenschappen studeren aan UHasselt?

JE WORDT EEN BEDRIJFSECONOOM MET IMPACT DIE DE RICHTING ÉN 
INRICHTING VAN DE ORGANISATIE MEE BEPAALT 

JE BENT IN STAAT JE TOEGEPASTE ECONOMISCHE EXPERTISE IN 
TE ZETTEN OM NIEUWE MOGELIJKHEDEN TE CREËREN EN 

UITDAGINGEN AAN TE GAAN

JE BEKIJKT CONCRETE ORGANISATIE-
VRAAGSTUKKEN VANUIT EEN BREED PERSPECTIEF

1

2

3

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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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

De bacheloropleiding TEW legt het fundament van de moderne 
bedrijfseconoom en strategisch manager. Daarom zet de opleiding van 
bij de aanvang in op concrete 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 vaardigheden te ontwikkelen. In de eerste 
bachelorjaren verwerf je een stevige basiskennis in verschillende relevante 
studiedomeinen: micro- en macro-economie, boekhouden, management 
accounting en financiën. Waar mogelijk, wordt gebruikgemaakt van 
praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt je wiskundig vermogen aangesterkt 
en is er aandacht voor algemeen vormende disciplines zoals talen, rechten 
en gedragswetenschappen.

Bacheloropleiding

EERSTE  
BACHELORJAAR

TEW

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Macro-economie 3

Financial accounting 3

Filosofie 2

Wiskunde voor bedrijfseconomen 3

Taal 1 (niveau 1) 1,5

Taal 2 (niveau 1) 1,5

Academisch Nederlands:
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

KWARTIEL 2

Macro-economie 3

Financial accounting 3

Filosofie 1

Wiskunde voor bedrijfseconomen 3

Taal 1 (niveau 1) 1,5

Taal 2 (niveau 1) 1,5

Academisch Nederlands:
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

SEMESTER 2

Onderzoeksmethodologie 3

Beginselen van het recht
Privaat en publiek recht 3

Financiële markten en producten 3

Statistiek voor bedrijfseconomen 1 3

Micro-economie 6

Psychologie en groepsdynamica 6

Management informatiesystemen 6

TOTAAL 60

1

31



Masteropleiding

1

3

2

4

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 Bedrijfsrevisoren). 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 beoordelen 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-profit organisaties besteden immers steeds meer 
aandacht aan hun financieel beheer.

De ondernemingen van vandaag, zowel in de 
profit- als in de social-profit sector, vragen meer 
academisch opgeleiden met ‘ondernemingsgerichte 
competenties’. Om een nieuw bedrijf te starten 
en levend te houden, zijn ‘entrepreneurs’ 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 familiebedrijven, KMO’s en 
overheidsorganisaties. Deze veranderingen vragen 
van het management een proactieve vertaling naar 
innovatieve systemen en structuren, en naar een 
innovatieve bedrijfscultuur. Dit is de omgeving voor 
managers van morgen. Daarvoor zijn niet alleen 
‘entrepreneurs’, maar ook ‘intrapreneurs’ nodig.

In de masteropleiding TEW kun je kiezen uit een diepgaande specialisatie in 1 van onderstaande afstudeerrichtingen 
OF een combinatie van 2 minoren.

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

De master TEW met afstudeerrichting Marketing 
is de marketingstrateeg: hij/zij begrijpt, ontwerpt 
en stuurt een klantgerichte bedrijfsstrategie. De 
afstudeerrichting vertrekt van waardegebaseerde 
marketing en gaat in op waardecreatie voor de klant, 
het bedrijf en de maatschappij. De student krijgt 
onder meer inzicht in het ontwerpen van effectieve 
marketingstrategieën, het verzamelen en gebruiken 
van marketinginformatie, het doorgronden van 
keuzes in een business-to-consumer en een business-
to-business context, alsook in een internationale 
context. De afstudeerrichting Marketing vormt 
daardoor een optimale basis voor een loopbaan 
in een grote verscheidenheid van marketing- en 
managementfuncties in alle mogelijke sectoren.

Accountancy en financiering

Innovatie en 
ondernemerschap

Beleidsmanagement

Marketing
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* AUDITOR

* BEDRIJFSREVISOR

* FINANCIEEL ANALIST

* INVESTERINGSANALIST

* AANDELENANALIST

* ACCOUNT MANAGER

* PRODUCTMANAGER

* RECLAMESPECIALIST

* PERSONEELSMANAGER

* BELEIDSANALIST

* KABINETSMEDEWERKER

* ONDERNEMER

* PROJECTCONSULENT

* PRODUCTONTWIKKELAAR

* LEERKRACHT

* ...

TOEGEPASTE ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN

BEROEPSKEUZES

CONTACTPERSOON

 Katrien Brepoels
 katrien.brepoels@uhasselt.be
 011 26 87 16
 OF

 Wendy Vankevelaer
 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be
 011 26 87 15

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/toegepaste-  
 economische-wetenschappen
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN TOEGEPASTE 
ECONOMISCHEWETENSCHAPPEN

Meeloopdagen: 
Herfstvakantie en krokusvakantie

Proefrit:
Woensdag 14 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.

Waarom handelsingenieur 
studeren aan UHasselt?

JE WORDT ECONOOM ÉN INGENIEUR

JE BENT IN STAAT OM COMPLEXE EN TECHNISCHE PROCESSEN 
BINNEN EN TUSSEN ONDERNEMINGEN TE OPTIMALISEREN

JE VERVULT EEN BRUGFUNCTIE TUSSEN CRUCIALE 
BEDRIJFSDISCIPLINES ZOALS PRODUCTIE, LOGISTIEK, FINANCIËN... 

1

2

3

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

HANDELSINGENIEUR • 180 + 120 STUDIEPUNTEN

2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR

MASTER
HANDELSINGENIEUR

2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR IN DE 

BELEIDSINFORMATICA

MASTER
HANDELSINGENIEUR IN DE 

BELEIDSINFORMATICA

120
SP

120
SP

120
SP

120
SP

1e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR & 

HANDELSINGENIEUR IN DE 
BELEIDSINFORMATICA

60
SP
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Wetenschappen en technologie

Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

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

In de eerste bachelorjaren verwerf je als student een stevige basis in ver-
schillende relevante domeinen: micro- en macro-economie, boekhouden, 
management accounting, kwantitatief exacte en technisch-wetenschap-
pelijke opleidingsonderdelen. 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 discipli-
nes zoals talen, rechten en gedragswetenschappen.

Bacheloropleiding

Gedrags-
wetenschappen

Recht

Keuze
Beleids- 

informatica

Talen

Bedrijfskunde

Economie

Wetenschappen
en technologie

Bachelorproef

Kwantitatieve  
en onderzoeks-

methoden

“Op het kruispunt van bedrijfsbeleid, technologisch
management en kwantitatieve analyses.”

EERSTE  
BACHELORJAAR

HANDELSINGENIEUR EN HANDELS-
INGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Bedrijfskunde 6

Academisch Nederlands:  
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

Hogere wiskunde 1 3

Financial accounting 3

Macro-economie 3

Business English 1 1,5

KWARTIEL 2

Hogere wiskunde 1 3

Academisch Nederlands:  
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

Financial accounting 3

Macro-economie 3

Business English 1 1,5

SEMESTER 2

Financiële markten en producten 3

Onderzoeksmethodologie 3

Exploratieve en descriptieve  
data-analyse 6

Beleidsinformatica 6

Micro-economische optimalisatie 1 6

Psychologie en groepsdynamica 6

TOTAAL 60

1
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Masteropleiding

1

3

2

4

De logistieke sector vormt een belangrijke pijler van 
de economie. Goederen en diensten moeten worden 
geproduceerd en vervoerd vooraleer ze de klant be-
reiken. Naast operationeel management of manage-
ment van de productie is ‘supply chain management’ 
belangrijk. In het bedrijf betekent dit het beheersen 
van de goederenstroom (van grondstoffen tot en met 
eindproducten) en het transport naar de afnemers 
van de producten. Zowel in de planningsfase als in 
de operationele fase is het van belang dat kosten, 
kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit worden 
geoptimaliseerd. De wereldwijde groei in goederen-
stromen, wijzigende klantenbehoeften en de vraag 
naar duurzame logistiek creëren een complexe, 
dynamische logistieke context. Niet alleen samenwer-
king met de toeleveringsketen, maar ook samenwer-
king tussen meerdere ketens wordt belangrijk.

In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht 
in diverse domeinen van accountancy en financie-
ring 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 tot een 
vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren). 
De auditwereld 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 beoordelen en beleg-
gingsstrategieën op te stellen. Deze afstudeerrichting 
biedt een ruime waaier van beroepsuitwegen. Niet 
enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen 
en non-profit organisaties besteden immers steeds 
meer aandacht aan hun financieel beheer.

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.

Een handelsingenieur Technologie in business (TIB) 
vervult een brugfunctie tussen de consumenten of 
producten enerzijds en het topmanagement of ontwik-
kelaars anderzijds. Met behulp van geactualiseerde 
economische en technologische kennis draagt een 
handelsingenieur TIB 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 handelsingenieur TIB 
de economische haalbaarheid en de duurzaamheids-
aspecten van innovatieve technologische oplossingen. 
Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen op het 
vlak van milieu en energie spelen hierbij een belang-
rijke rol. Een handelsingenieur TIB werkt nauw samen 
met ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en juristen. 
Dergelijke multidisciplinaire TIB-innovatiemanagers 
werken zowel op product- als procesniveau.

De master handelsingenieur met afstudeerrichting 
Marketing Intelligence vormt het analytische 
brein achter marketing- en bedrijfsstrategieën. De 
afstudeerrichting bestaat enerzijds uit (strategische) 
marketing opleidingsonderdelen en anderzijds uit 
kwantitatief-georiënteerde opleidingsonderdelen 
die tot doel hebben marketingbeslissingen te 
definiëren, analyseren en te vertalen naar concrete 
aanbevelingen. De student wordt opgeleid om 
complexe maar zeer rijke kwantitatieve (marketing)
data te analyseren in functie van beleidsbeslissingen. 
Zo leert hij/zij op basis van cijfers en analyses 
bedrijfsstrategieën te ontwikkelen die markt- en 
resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren.

Operationeel 
management en logistiek

Accountancy en financiering

Technologie in business

Marketing Intelligence
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* MILIEUMANAGER

* ENERGIESPECIALIST

* RESEARCHER

* PRODUCTIEPLANNER

* KWALITEITSMANAGER

* LOGISTIEK MANAGER

* INVESTERINGSANALIST

* AANDELENANALIST

* RETAILVERANTWOORDELIJKE

* PRICINGSPECIALIST

* MARKETING MANAGER

* BEDRIJFSREVISOR

* AUDITOR

* FINANCIEEL ANALIST

* LEERKRACHT

* ...

HANDELSINGENIEUR

BEROEPSKEUZES

CONTACTPERSOON

 Katrien Brepoels
 katrien.brepoels@uhasselt.be
 011 26 87 16
 OF

 Wendy Vankevelaer
 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be
 011 26 87 15

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/handelsingenieur
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN HANDELSINGENIEUR

Meeloopdagen: 
Herfstvakantie en krokusvakantie

Proefrit:
Woensdag 21 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.

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

MASTER
HANDELSINGENIEUR

2e & 3e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR IN DE 

BELEIDSINFORMATICA

MASTER
HANDELSINGENIEUR IN DE 

BELEIDSINFORMATICA

120
SP

120
SP

120
SP

120
SP

1e BACHELOR
HANDELSINGENIEUR & 

HANDELSINGENIEUR IN DE 
BELEIDSINFORMATICA

60
SP

Sinds enkele decennia houden bedrijven enorme hoeveelheden 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 opportuniteiten in de markt ontdekken 
en producten of diensten 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 gepersonaliseerd radiostation waar de klassieke radiozenders niet 
tegenop kunnen, omdat zij geen informatie hebben over jouw muziekvoorkeur. 
Andere voorbeelden van ondernemingen 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!

De rol van informatieBedrijven van 
de 21ste eeuw
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“De klemtoon ligt op de rol van informatie,
een factor die steeds belangrijker wordt

voor professioneel succes.”

Waarom handelsingenieur in de 
beleidsinformatica studeren aan UHasselt?

JE KAN EEN ONDERNEMING INNOVEREN TOT EEN INFORMATIE-
GESTUURD BEDRIJF VAN DE 21STE EEUW, JE BENT DUS KLAAR VOOR 

DE UITDAGINGEN ÉN DE ARBEIDSMARKT VAN MORGEN

JE BENT IN STAAT OM GROTE HOEVEELHEDEN DATA EFFICIËNT TE 
ANALYSEREN EN RESULTATEN HELDER TE COMMUNICEREN

JE BESCHIKT OVER DE NODIGE KENNIS EN VAARDIGHEDEN OM 
DOOR TE GROEIEN TOT DE ARCHITECT VAN EEN BEDRIJF

1

2

3
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EERSTE  
BACHELORJAAR

HANDELSINGENIEUR EN HANDELS-
INGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Bedrijfskunde 6

Academisch Nederlands:  
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

Hogere wiskunde 1 3

Financial accounting 3

Macro-economie 3

Business English 1 1,5

KWARTIEL 2

Hogere wiskunde 1 3

Academisch Nederlands:  
schrijf- en presentatietechnieken 1,5

Financial accounting 3

Macro-economie 3

Business English 1 1,5

SEMESTER 2

Financiële markten en producten 3

Onderzoeksmethodologie 3

Exploratieve en descriptieve  
data-analyse 6

Beleidsinformatica 6

Micro-economische optimalisatie 1 6

Psychologie en groepsdynamica 6

TOTAAL 60

1

Talen

Recht

Kwantitatieve en onderzoeksmethoden

Keuze

gedragswetenschappen

Beleidsinformatica

Economie

Bedrijfskunde

In de bacheloropleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica 
leer je als student wat 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, waardoor 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 informatie in een 
onderneming. Het gebruik van reële business cases, een bedrijfsproject en 
internationale bedrijfsbezoeken zorgen voor een sterke praktijkgerichtheid.

Bacheloropleiding

Gedrags-
wetenschappen

Recht

Keuze

Beleids- 
informatica

Talen

Bedrijfskunde

Economie

Bachelorproef

Kwantitatieve  
en onderzoeks-

methoden
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Ondernemingen schenken 
steeds meer aandacht aan hun 
bedrijfsprocessen 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.

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.

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.

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 
informatiegedreven bedrijfsmodellen 
uit te werken.

BUSINESS PROCESS 
ANALYST

IT BUSINESS 
INNOVATION

BUSINESS DATA 
SCIENTIST

FOCUSFOCUSFOCUS

MINOR: EEN OPLEIDING OP MAAT VAN JE INTERESSES

2 31

Masteropleiding

Tijdens de masteropleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica leer je de inzichten uit de bacheloropleiding 
toepassen 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.
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* DATA-ANALIST

* BUSINESS ANALIST

* SYSTEEMANALIST

* PROCES ANALIST

* PROJECTCONSULTANT

* PROJECTLEIDER

HANDELSINGENIEUR BI

BEROEPSKEUZES

* ERP-CONSULTANT

* CHIEF INFORMATION 
OFFICER

* IT MANAGER

* LEERKRACHT

* ...

CONTACTPERSOON

 Katrien Brepoels
 katrien.brepoels@uhasselt.be
 011 26 87 16
 OF

 Wendy Vankevelaer
 Wendy.vankevelaer@uhasselt.be
 011 26 87 15

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/handels-
 ingenieur-in-de-beleidsinformatica
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN HANDELSINGENIEUR BI

Meeloopdagen: 
Herfstvakantie en krokusvakantie

Proefrit:
Woensdag 14 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

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 waardoor 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?
■ …
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De Master of Management is 
een eenjarige internationale 
masteropleiding (in het Engels). Dit 
geïntegreerd managementprogramma 
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 wordt aangeboden, trekt deze 
master ook heel wat internationale 
studenten aan.

5. MASTER OF MANAGEMENT
ENGELSTALIG • 60 STUDIEPUNTEN

In deze specialisatie focus je op het beheersen van informatiesystemen in 
ondernemingen. Het doel van informatiesystemen is het ondersteunen van 
beslissingen 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 internationale context. Deze specialisatie gaat dieper in 
op de marketingstrategie, processen en relaties tussen organisaties, meer 
expliciet in een internationale context.

Business Process Management (BPM)

International Marketing Strategy (IMS)

meer info op 
www.uhasselt.be/master-of-management
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Ben of word je master in het economisch 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 UHasselt naadloos aansluiten.

6. SPECIFIEKE LERAREN- 
 OPLEIDING ECONOMIE

60 STUDIEPUNTEN

Waarom SLO economie studeren aan UHasselt?

JE WORDT EEN VAKSPECIALIST. JE BENT NIET ALLEEN MASTER IN 
HET ECONOMISCH VAKGEBIED. JE WORDT OOK EEN LEERKRACHT: 

JE LEERT ALLES OVER ONDERWIJS, EN DAT VANUIT JOUW 
VAKSPECIALISATIE

JE WORDT EEN VOORTREKKER IN INNOVATIEF ONDERWIJS

DOOR DE VELE STAGES EN CONTACT MET SCHOLEN BEN JE GOED 
VOORBEREID VOOR HET ECHTE WERK

1

2

3

meer info op 
www.uhasselt.be/specifieke-lerarenopleiding
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GENEESKUNDE EN
LEVENSWETENSCHAPPEN
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BACHELOR
GENEESKUNDE

MASTER 
BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

BIOMEDICAL SCIENCES*

BACHELOR
BIOMEDISCHE

WETENSCHAPPEN

MASTER
REVALIDATIEWETENSCHAPPEN

EN KINESITHERAPIE

BACHELOR
REVALIDATIEWETENSCHAPPEN

EN KINESITHERAPIE

180
SP

120
SP

180
SP

120
SP

180
SP

* Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige masteropleiding.

AAN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG 
BOUWEN WE AAN DE GEZONDHEIDS-
ZORG VAN DE TOEKOMST

Studeren: het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. En maar goed ook. Want jij bent anders. De markt van de 
medische sector is anders. De wereld draait sneller. Door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg is de rol en de 
functie van zorgprofessionals voortdurend in beweging. 

Onze opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen en revalidatiewetenschappen en kinesitherapie spelen 
in op deze dynamiek. We focussen niet alleen op een sterke theoretische bagage, maar leren je deze kennis ook 
toepassen in een reallifecontext. Kennen én kunnen dus. Vanaf het eerste jaar ga je zelf aan de slag met opdrachten 
en problemen in kleine groepen zodat je je kennis kan omzetten in de praktijk. Zo leer je ontwikkelingen in je 
vakgebied volgen en met nieuwe medische en wetenschappelijke informatie omgaan. En zo leiden we je op tot een 
zorgprofessional die meebouwt aan de gezondheidszorg van de toekomst.

Kortom, onze opleidingen in de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen zijn afgestemd op wat jij verlangt, wat 
de sector verwacht en wat de wereld nodig heeft.

Welkom aan de universiteit van vandaag! 

FACULTEIT
GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN
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1. GENEESKUNDE
BACHELOR IN DE GENEESKUNDE • 180 STUDIEPUNTEN

EERSTE JAAR

Kwartiel 1
Van gen 

tot patiënt
13SP

Kwartiel 2
Diagnose en 
beeldvorming

13SP

Kwartiel 3
Diagnose 

en therapie
13SP

Kwartiel 4
Aanval en 

verdediging
13SP

VAARDIGHEDEN en
ATTITUDES

PROFESSIONAL

Portfolio (8SP)

KENNIS 
en TOEPASSING VAN 
KENNIS

EXPERT

EXPLORATIE

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.

De bacheloropleiding geneeskunde 
stoomt je klaar tot de arts van morgen: 
een veelzijdig medisch expert met 
een 360°-zicht op de zorg. Daarom 
brengen we je zowel de kennis bij als 
de vaardigheden die je nodig hebt 
als toekomstig arts. Vanaf het eerste 
bachelorjaar kom je via allerhande 
medische ‘casussen’ in contact 
met de werkvloer en trek je tijdens 
stages naar artsen, zorgverleners en 
patiënten. Bij ons gaat het dus niét 
om leren en reproduceren, maar om 
leren en doén.

De bacheloropleiding geneeskunde 
houdt het interactief. Niet alleen door 
de mix van theorie en praktijk, 
maar ook via een waaier van 
onderwijsvormen. Interactieve 
hoorcolleges, werkzittingen in kleine 
groep (waarin jij samenwerkt met 
andere studenten), responsiecolleges 
(waarin jij de vragen stelt aan de 
docent), zelfstudieopdrachten, korte 
stages… Tijdens de opleiding leer je 
van je docent én van je medestudenten. 
En je leert óók jezelf en je eigen 
talenten/interesses kennen.

Studeerbaarheid vinden we enorm 
belangrijk. Daarom bouwen we het 
curriculum zó op dat je aan 40 à 45 
uren per week voldoende hebt om 
alles bij te houden. Maximum 15 
uren hiervan is contactonderwijs met 
de docenten. We beperken het totaal 
aantal bladzijden nieuwe leerstof per 
week.

WIJ BIEDEN 
JE MÉÉR DAN 

KENNIS ALLEEN

WIJ WERKEN 
INTERACTIEF

WIJ HOUDEN HET 
‘STUDEERBAAR’1 2 3

Waarom geneeskunde studeren aan UHasselt?

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.
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DE VEELZIJDIGE MEDISCH EXPERT
Je wordt een medisch expert die wéét 
hoe de cellen, weefsels, organen en 
het lichaam werken en die beschikt 
over belangrijke vaardigheden 
(zoals het uitvoeren van lichamelijk 
onderzoek en het afnemen van een 
anamnese). Iemand die vlot kan com-
municeren met patiënten en zorgver-
leners. Een teamspeler over en tussen 
disciplines heen, een manager die 
zijn werk effectief en efficiënt weet te 
organiseren, een gezondheidspromo-
tor met een uitstekend zicht op ook 
de juridische en financiële aspecten 
van onze zorg en op de zorg van 
de toekomst. Een wetenschapper die 
(kritisch) kan omgaan met nieuwe 
wetenschappelijke informatie en, tot 
slot, een wendbare professional die 
zich constant wil verbeteren.

Bacheloropleiding

medisch 
expert

professional

communicator

teamspeler

manager

gezondheids-
promotor

wetenschapper

medisch  
expert

VAN STUDENT TOT ARTS VAN 
MORGEN
Tien weken
Een academiejaar omvat vier ‘kwar-
tielen’ van ongeveer 10 weken. In 
élk kwartiel krijg je de nodige kennis 
aangereikt om van jou een medisch 
expert te maken (rood). Maar je 
bouwt ook aan je rol als communi-
cator, teamspeler, manager, weten-
schapper, gezondheidspromotor en 
professional (blauw). Je scherpt 
je kennis en vaardigheden verder 
aan via stages: in elk kwartiel trek je 
minstens één dag de praktijk in, naar 
patiënten en andere zorgverleners. Er 
bestaan dus geen vakken of blokken 
meer: we integreren alle leerstof 
binnen één kwartiel.

Vanaf het derde kwartiel in het eerste 
jaar krijg je ook de ruimte om je 
kennis te verbreden of om de onder-
werpen die je interesseren, verder uit 
te diepen (groen). Zo kan je – als 
student – bijvoorbeeld meewerken 
aan wetenschappelijk onderzoek.

Interactief onderwijs
Ons interactief onderwijs stimuleert 
jou om de leerstof op een goede ma-
nier te verwerken en samen te werken 
met anderen.

Je volgt een mix van onderwijsvor-
men, maar het aantal uren dat je 
je docenten daadwerkelijk ziet, is 
beperkt tot 15 uren per week. Er 
zijn werkzittingen – in kleine groep 
– waarin je samen met je mede-

studenten op zoek gaat naar de 
antwoorden. Zelfstudieopdrachten 
helpen je om die zitting goed voor te 
bereiden en de leerstof te verwerken. 
In responsiecolleges bespreek je de 
leerstof met je docent. Maar ook 
hier bereid je de vragen samen met 
andere studenten voor. 

Elk thema dat in je opleiding aan bod 
komt, wordt ingeleid door een klinische 
casus om jou de relevantie van de 
leerstof duidelijk te maken. Per kwartiel 
is er ook een multidisciplinaire casus. 
Daarin volg je lezingen van experts 
én praat je met patiënten en zorgver-
leners. Nóg een manier dus om meer 
voeling te krijgen met de praktijk.

Evaluatie
Tijdens een kwartiel zijn er meerde-
re evaluatiemomenten. Doorheen 
het kwartiel wordt jouw kennis op 
verschillende momenten getoetst. 
Aan het einde van elk kwartiel is er 
een ‘kwartieltoets’ waarin nagegaan 
wordt of je de opgedane kennis ook 
kan toepassen en integreren. Om je 
basiskennis als toekomstig arts scherp 
te houden, leg je aan het einde van 
elk semester (dus na twee kwartielen) 
een ‘permanente kennistoets’ (PAK-
toets) af. 

Als student houd je doorheen je 
hele opleiding je eigen portfolio bij. 
Daarin toon je aan welke weg je 
hebt afgelegd op vlak van de vereiste 
competenties – met je sterktes én je 
werkpunten.

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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“Je kan aan UHasselt terecht om je
optimaal voor te bereiden op het toelatingsexamen

via onze coachingdagen.”

Als je geneeskunde wil studeren, moet je vooraf slagen voor het toelatings-
examen arts en tandarts. Het examen wordt jaarlijks georganiseerd door het 
departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (toelatingsexamenart-
standarts.be).

Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen:
• Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW-deel), dat peilt naar je 

kennis en inzicht in biologie, chemie, fysica en wiskunde.
• Informatie Verwerven en Verwerken (IVV-deel), dat je capaciteiten 

nagaat om informatie te verwerven en verwerken en peilt naar studeer-
potentieel.

Toelatingsexamen arts & tandarts

UHasselt bereidt jou optimaal voor 
op het toelatingsexamen! Tijdens 
enkele sessies scherp je je kennis 
en vaardigheden aan die tijdens 
het examen getest worden. En je 
proeft ook meteen van de sfeer aan 
de universiteit… Wij bieden twee 
formules aan:
De coaching full option is gespreid 
over het hele schooljaar. Op het 
programma staan acht sessies over 
het KIW-luik, één over het IVV-luik en 
twee werkzittingen. Meer info via 
www.uhasselt.be/coachingfull
De coaching mini option is een wat 
beknoptere versie, met één KIW-ses-
sie en één IVV-sessie. 
Meer info via www.uhasselt.be/
coachingmini

COACHING
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CONTACTPERSOON

 Stefanie Leunen
 stefanie.leunen@uhasselt.be
 011 26 85 04

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/geneeskunde
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN GENEESKUNDE

Meeloopdagen: 
Transport en communicatie 
in cellen en weefsels 
(krokusvakantie)

Hoofd en hals 
(krokusvakantie)

Genetische informatiestroom 
(paasvakantie)

Neurowetenschappen 
(paasvakantie)

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Na het behalen van je bachelordiploma geneeskunde aan UHasselt, kun je 
elders een masterdiploma behalen. 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.

BASISOPLEIDING ARTS

SPECIALISATIE

BACHELOR

MASTER

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

HUISARTS UITSTROOM IN
ARBEIDSMARKT

(schoolarts, bedrijfsarts,
keuringsarts,

onderwijs, overheid,
bedrijfsleven…)

180
SP

180
SP

VERVOLGOPLEIDING ANDERE MOGELIJKHEDEN

DOORSTROOM OPLEIDING GENEESKUNDE
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2. BIOMEDISCHE 
 WETENSCHAPPEN

BACHELOR EN MASTER IN DE BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
180 + 120 STUDIEPUNTEN

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.

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 disciplines 
(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 macroscopisch 
niveau).

Wat zijn biomedische wetenschappen?
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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 onderzoeksvaardighe-
den. Communicatie en teamwork is eveneens 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 basisprincipes 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 stages je onderzoekscompeten-
ties verder te ontwikkelen en kennis te maken met de 
onderzoeks- 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.

JE DOET KENNIS OP VIA 
REALLIFESITUATIES

JE LEERT DOEN VIA STAGES

1

2

Waarom biomedische 
wetenschappen 
studeren aan UHasselt?

EERSTE  
BACHELORJAAR

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

KWARTIEL 1 SP

Week 1-8

Celbiologie 8

Biomoleculen 7

Week 9-10

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

KWARTIEL 2 SP

Week 1-8

Genetica en genomica 10

Statistiek in genetica 4

Vaardigheidsonderwijs 1

Week 5

Kerstvakantie
Week 9-10

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

Lesvrije week

KWARTIEL 3 SP

Week 1-7

Functionele anatomie 4

Functionele histologie 6

Biofysica 4

Vaardigheidsonderwijs 1

Week 8-9

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

Week 10

Paasvakantie

KWARTIEL 4 SP

Week 1-8

Celfysiologie 10

Chemische homeostase 4

Vaardigheidsonderwijs 1

Week 9-10

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

TOTAAL 60

1
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Masteropleiding

1 2 3

In deze afstudeerrichting verwerf 
je inzicht in de moleculaire (onder 
andere genetische) mechanismen 
van het ontstaan van belangrijke 
ziektebeelden zoals hersenaandoe-
ningen, hartfalen en oncologie. 
Je leert hoe hypothese gedreven 
onderzoek wordt verricht om de 
moleculaire aspecten van een ziek-
te 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 ontwik-
keling en commercialisatie van 
klinische toepassingen.

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 UHasselt-onderzoeksinstituten BIOMED, IMO-IMOMEC en CMK.

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 as-
pecten komen aan bod. Daarnaast 
is er aandacht voor de maatschap-
pelijke dimensie van de milieupro-
blematiek. 

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 bestuderen. 
Naast deze fundamentele as-
pecten 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...

Klinische
moleculaire

wetenschappen
Milieu en

gezondheid
Bio-elektronica en 

nanotechnologie

Deze afstudeerrichting wordt  
georganiseerd aan UHasselt in sa-
menwerking met Maastricht Univer-
sity.

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

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

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION

54



CONTACTPERSOON

 Brigitte Gielen
 brigitte.gielen@uhasselt.be
 011 26 85 01

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/   
 biomedische-wetenschappen
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN BIOMEDISCHE 
WETENSCHAPPEN

Meeloopdagen: 
Genetica en genomica (kerstvakantie)

Klinische microbiologie (kerstvakantie)

Immuniteit (kerstvakantie)

Functionele anatomie (krokusvakantie)

Functionele histologie (krokusvakantie)

Metabolisme (krokusvakantie)

Spijsvertering (krokusvakantie)

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

BIOMEDISCHE
WETENSCHAPPEN

BEROEPSKEUZES

* 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 SECUNDAIR OF   
HOGER ONDERWIJS

* COMMERCIËLE OF MANAGEMENTFUNCTIES IN HET 
BEDRIJFSLEVEN

* VERANTWOORDELIJKE VOOR HET UITVOEREN VAN 
KLINISCHE STUDIES IN HET BEDRIJFSLEVEN

* ...
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Waarom revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie studeren aan UHasselt?

3. REVALIDATIEWETENSCHAPPEN
 EN KINESITHERAPIE

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

medisch 
expert

 

professional

communicator

teamspeler

manager

gezondheids-
promotor

wetenschapper

expert

ki
ne

sit
herapeutisch Aan de universiteit van 

vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.

Als kinesitherapeut is het natuurlijk 
uitermate belangrijk dat je alles weet 
over het bewegingsapparaat van 
het menselijk lichaam en alle andere 
stelsels die dit aansturen. Daarom 
wordt je ook al vanaf het begin 
ondergedompeld in kinesiologie, 
fysiologie en anatomie. Maar 
naast goede beroepsgebonden  
kennis en vaardigheden, ben je als 
kinesitherapeut ook hulpverlener. 
Vandaar zijn vaardigheden als 
goede communicatie, multidisciplinair 
samenwerken en wetenschappelijke 
onderbouwde hulp verlenen minstens 
zo belangrijk. Bij ons worden deze 
vaardigheden, net zoals ook de 
psychosociale en ethische aspecten 
van het beroep, vanaf de start 
aangeleerd.

Naast de inhoudelijke (theoretische) 
achtergronden leer je ook heel wat 
klinisch-therapeutische vaardighe-
den. Zo leer je bij ieder theoretisch 
vakgedeelte simultaan de nodige 
praktijkvaardigheden en dit in kleine 
groepjes onder voortdurende bege-
leiding.

Door in kleine groepen via casussen 
oplossingen te zoeken voor kinesithe-
rapeutische problemen, leer je zowel 
zelfstandig werken als samenwer-
ken. Een tegenstelling? Integendeel! 
Precies door de juiste communicatie-
vaardigheden te ontwikkelen en deze 
dan te combineren met de opgedane 
wetenschappelijke en theoretische 
informatie, word je die professionele, 
multidisciplinaire kinesitherapeut 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 maak je al 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.

KINESITHERAPIE 
STUDEREN IS 

HELPEN MENSEN 
TE VERBETEREN

HET TOEPASSEN 
VAN JE KENNIS, 

ZOWEL IN DE
PRAKTIJK ALS IN 
JE BEROEPSLEVEN

VERSCHILLENDE 
STAGEVORMEN1 2 3
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2e bachelorjaar

3e bachelorjaar
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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 multidisciplinaire benadering, die gebaseerd 
is op wetenschappelijk onderzoek. Je studeert 
af als pediatrisch kinesitherapeut met kennis 
van het klinische redeneren en het opstellen van 
revalidatieprogramma’s.

In deze afstudeerrichting ga je je verder 
verdiepen in de revalidatie van cardiovasculaire, 
pulmonale en metabole ziektebeelden. Onze 
huidige maatschappij wordt immers steeds meer 
geconfronteerd met ziektebeelden zoals obesitas, 
diabetes, dichtslibbende aders… Binnen dit domein 
speelt ook de kennis van de inwendige geneeskunde 
(cardiologie, pneumologie…) 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

aandoeningen

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

2

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

Neurologische revalidatie1

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

Musculoskeletale 
revalidatie

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 afstudeerrichting die je tijdens het tweede masterjaar opleidt tot een revalidatiedeskundige. Bij de start van het 
tweede jaar kies je dan voor één van de volgende afstudeerrichtingen. 

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION
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Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/revalidatie-
 wetenschappen-en-kinesitherapie
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN REVALIDATIE-
WETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

Proefritten:
Woensdag 21 maart en 25 april 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

CONTACTPERSOON

 Ine Hanssen
 ine.hanssen@uhasselt.be
 011 26 93 25

REVALIDATIE-
WETENSCHAPPEN

EN KINESITHERAPIE

BEROEPSKEUZES

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

* KINESITHERAPEUT IN DE SPORTWERELD

* KINESITHERAPEUT BINNEN HET  
WETENSCHAPPELIJKE DOMEIN VAN DE REVALIDATIE

* KINESITHERAPEUT IN HET ONDERWIJS

* ...
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AAN DE UNIVERSITEIT VAN VAN-
DAAG ONTWERPEN INDUSTRIEEL 
INGENIEURS DE TOEKOMST
Technologie en industrie staan niet stil. Wat vandaag nog nieuw is, is morgen achterhaald: de technologische expert 
is onmisbaar! Er is één rode draad in ons leven vandaag: technologie. Van de smartphone in je broekzak tot de brug 
waarover je fietst, de scanners in een ziekenhuis, de sportdop van een waterfles, de nieuwe medicijnen die levens 
redden en de helpende hand van een robot. Overal maakt technologie de wereld beter, veiliger, gezonder, sneller 
en interactiever. Ben jij ook gefascineerd door deze toepassingen? Wil je ook mee nadenken over vernieuwende 
concepten die morgen het verschil maken? En wil je leren hoe je van droom en idee naar daad gaat? Dan ben je hier 
op je plek. Want onze opleiding Industriële wetenschappen is afgestemd op wat jij verlangt, wat de sector verwacht en 
wat de wereld nodig heeft. 

Welkom aan de universiteit van vandaag!

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

INDUSTRIËLE
INGENIEURSWETENSCHAPPEN

MASTER 
IW

ELEKTRO- 
MECHANICA

MASTER 
IW

BIOCHEMIE

MASTER 
IW

ENERGIE

MASTER 
IW

BOUW-
KUNDE

MASTER 
IW

ELEKTRONICA- 
ICT

MASTER 
IW

CHEMIE

MASTER 
IW

NUCLEAIRE
TECHNO- 

LOGIE

MASTER 
IW

VERPAKKINGS-
TECHNOLOGIE

BACHELOR
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (IW)

180
SP

60
SP

60
SP

60
SP

60
SP

60
SP

60
SP

60
SP

60
SP
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Waarom industriële wetenschappen 
studeren aan UHasselt en KU Leuven?

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
BACHELOR EN MASTER IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN

180 + 60 STUDIEPUNTEN

Industrieel ingenieurs staan bekend voor hun 
probleemoplossend vermogen. Dankzij je technisch-
wetenschappelijk, praktijkgericht en logisch denken 
leer je problemen in kaart brengen, analyseren en naar 
optimale oplossingen zoeken. Bij het vinden van de juiste 
oplossing, komen naast je eigen specialisatie ook andere 
disciplines om de hoek kijken. Daarom zorgen wij er voor 
dat je van elk vakgebied voldoende bagage verwerft 
om mee te kunnen praten met de experts van andere 
disciplines. Concreet bieden we de juiste mix aan van 
wetenschappelijke vakken en ingenieursdisciplines. 

Door de opbouw van de bacheloropleiding ontdek je 
geleidelijk je eigen interesses. De eerste 90 studiepunten 
zijn gemeenschappelijk. In de loop van je tweede 
bachelorjaar kies jij je afstudeerrichting, met in de tweede 
of derde bachelor eventueel nog een extra focus. Hierna 
kan je rechtstreeks instromen in de masteropleiding die 
aansluit bij de afstudeerrichting uit de bachelor. Dankzij 
de samenwerking tussen UHasselt en KU Leuven heb 
je keuze uit 6 afstudeerrichtingen in de bachelor en 8 
masteropleidingen.

JE KRIJGT EEN BREDE 
BASISOPLEIDING 

JE WORDT SPECIALIST IN JE 
EIGEN DOMEIN 1 2

Bachelor in de industriële wetenschappen

Eerste bachelorjaar Tweede bachelorjaar Derde bachelorjaar

sem 1 
kwartiel 1+2 sem 2 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
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“Het voordeel is dat we veel praktijkervaring 
opdoen. Soms is iets zo abstract als je de theorie 

ervan bekijkt maar als je dat dan in de praktijk kunt 
zien, dan wordt het zoveel duidelijker"

Tijdens je opleiding ontwikkel je een brede wetenschap-
pelijke achtergrond, maar je bent toch vooral gericht op 
het zoeken van oplossingen voor reallifeproblemen. Je 
behandelt reële en waarheidsgetrouwe situaties in de 
theorie en oefeningen, en je doet industriële vaardig-
heden op in de labo’s. Uiteraard werk je projecten uit, 
individueel of in groep, met toepassingen in het praktisch 
onderzoek en/of cases gelinkt aan de beroepspraktijk.
Verder verzorgt het bedrijfsleven gastcolleges, organise-
ren wij bedrijfsbezoeken en werken we voor de bachelor- 
en masterproeven samen met bedrijven.
Je maakt ook kennis met de geglobaliseerde wereld door 
internationale meetings of beurzen, een eventuele buiten-
landse stage, masterproef en/of studieperiode.

Omdat het in het professionele leven allemaal om de 
toepassing draait en je hierbij (bijna) altijd in groep 
samenwerkt, leer je ook efficiënt samenwerken, zelf ver-
antwoordelijkheid opnemen en leiding geven, maar ook 
vlot en duidelijk communiceren. Dankzij deze ‘lifelong 
employability skills’ vind je na je studies vlot je plek op de 
arbeidsmarkt en kan je mee evolueren met de veranderen-
de wereld. 

Je ervaring met toegepast onderzoek is hierbij onmisbaar. 
De onderzoeksgroepen van de faculteiten industriële inge-
nieurswetenschappen van UHasselt en KU Leuven bouwen 
mee aan de brug tussen het fundamenteel onderzoek en 
de realisatie van onderzoeksresultaten in de praktijk, en 
jij kan hierin meedraaien om je eigen onderzoeksvaar-
digheden te ontwikkelen. Onze professoren brengen je in 
contact met onderzoek in een internationale context.

JE LEERT VIA 
REALLIFESITUATIES 

JE COMMUNICEERT VLOT 
OVER ONDERZOEK 

EN PRAKTIJK
3 4

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION
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1e BACHELORJAAR

1E SEMESTER 2e SEMESTER

 OPLEIDINGSONDERDELEN kwartiel 1
SP

kwartiel 2
SP OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Wiskunde Lineaire algebra en 2D-analyse 5 3D-analyse en 
differentiaalvergelijkingen 6

Elektriciteit Elektriciteit 4

Elektronica-ICT Software-ontwerp in Java 4 Elektronische systemen 6

Mechanica-Fysica
Mechanica van de puntmassa 3 Fysica 6

Mechanica van het starre lichaam 4

Materialen- en 
constructieleer

Inleiding materiaalkunde en 
industriële productie 4

Chemie Chemie 1 6

Ingenieursvaardigheden Basic Engineering Skills 6 Project Engineering Skills 6

 TOTAAL 15 15 30

Van semester tot semester bouwen we aan een overkoepelende leerlijn rond ingenieursvaardigheden met daarnaast 
de wetenschappelijke vakken en ingenieursdisciplines, telkens aangeboden vanuit een interessante mix van theorie en 
praktijk met de focus op toepassingen.

Het eerste semester is ingedeeld in 2 kwartielen met slechts 3 opleidingsonderdelen en 3 examens per kwartiel naast 
de leerlijn rond ingenieursvaardigheden die loopt over het volledige semester en permanent geëvalueerd wordt. Op die 
manier krijg je snel feedback over je leerhouding en –inzet en ben je gewapend voor het semestersysteem dat we in de 
rest van de opleiding hanteren.

In september 2018 starten we met een gloednieuw programma, waarin je nog vroeger je ingenieursskills kan 
aanscherpen.

Bacheloropleiding

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.
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Masteropleiding

1 2 3

Als master in de industriële weten-
schappen: biochemie ontrafel je 
de geheimen van het leven zelf om 
deze te gebruiken in de industrie. 
Kan je het overlevingsmechanisme 
van schimmels op toxische grond 
toepassen in saneringsproces-
sen? Hoe ontwikkel je een snelle 
en betrouwbare test voor de diagno-
se van een levensbedreigende ziek-
te als hersenvliesontsteking en hoe 
valideer je deze test dan? Hoe 
recycleer je organisch afval tot 
een hoogtechnologische grondstof 
of tot duurzame bio-energie?
Kortom, als master biochemie sto-
men we je klaar voor research, ont-
wikkeling, controle en management 
in de industrie met als specialiteit: 
voeding, fermentatie en industriële 
biochemie, moleculaire biologie 
en genetische technieken. Je kan 
daarmee terecht in een waaier van 
sectoren zoals voeding, milieu, 
de farmaceutische sector en 
de biotechnologie.

In deze opleiding verdiep je je in de 
kennis van verschillende bouw-
materialen, de stabiliteit en uit-
voeringstechnische aspecten van 
gebouwen en infrastructuurwerken 
met oog voor duurzaamheid, 
kwaliteit en economische 
aspecten.
Belangrijk is dat je onder begelei-
ding, individueel of in teamverband, 
bouwtechnische problemen in 
kaart brengt en op een innovatieve 
manier oplost.
Communicatieve en management-
vaardigheden vullen je technische 
kennis verder aan.
Werf- en bedrijfsbezoeken, reallife-
casestudies en stages dompelen je 
meteen onder in het echte beroeps-
leven.
Deze veelzijdige opleiding geeft je 
meteen de perfecte basis om aan de 
slag te gaan in de bouwsector als: 
stabiliteitsingenieur, werfleider/pro-
jectleider, ontwerpingenieur, raadge-
vend ingenieur, onderzoeker, enz.

Als master in de industriële 
wetenschappen: chemie zorg 
je ervoor dat de industriële 
processen efficiënter en 
milieuvriendelijker verlopen. 
Je zoekt naar duurzame 
alternatieven voor oude, 
petroleumgebaseerde 
productieprocessen. Je gaat 
na hoe industriële 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 industriële 
wetenschappen chemie kan je 
terecht komen in een waaier 
van bedrijven en sectoren 
(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 
mogelijkheden. 

Elke bachelor, met eventuele focus, geeft rechtstreeks toegang tot één bepaalde masteropleiding. Soms is het nog mo-
gelijk 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, 
kunnen 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 zal veel tijd doorbrengen in een labo, nauw samenwerken met het bedrijfsleven en actief deel-
nemen aan toegepast onderzoek in onder meer het Technologiecentrum op campus Diepenbeek.

Master IW:
Biochemie

Master IW:
Bouwkunde

Master IW:
Chemie

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION
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Elektromechanica zet de wereld in beweging! Van mi-
croturbines tot windmolens, van ligfiets tot airbus, van 
heupprothese tot appelplukrobot, van 3D-printkaak tot 
biosensor, van micro-positionering tot volautomatische 
koetswerkassemblage. Als ingenieur elektromechanica 
realiseer je vandaag de producten en processen 
van morgen. Naargelang je interesse geef je zelf 
invulling aan je ingenieursprofiel van technologisch 
expert tot bedrijfsmanager. Naast productiebe-
heer, zijn energieconversie en mechanisch ontwerp 
de pijlers van de opleiding elektromechanica. 
Energieconversie richt zich op alle aspecten van 
energie-efficiëntie, gaande van elektrische aandrij-
vingen en automatisatie tot thermische centrales of 
verbrandingsmotoren. Mechanisch ontwerp is een 
cyclus die start bij een concept dat vorm krijgt in een 
grafisch ontwerp. Dat ontwerp resulteert via materi-
aalkeuze, simulatie en keuze van productietechniek in 
een afgewerkt geheel. 

De ontwikkeling van duurzame energiesystemen 
en een aanhoudende automatisering en innova-
tie zijn twee belangrijke ingrediënten voor de verdere 
uitbouw van de welvaart binnen onze samenleving. 
De master in de industriële wetenschappen: energie, 
met afstudeerrichtingen automatisering en 
elektrotechniek, bouwt verder op de bachelor met 
afstudeerrichting elektromechanica en legt de inhoude-
lijke accenten binnen de vakdomeinen automatise-
ring enerzijds en elektrotechniek en thermody-
namica anderzijds. Thema’s die aan bod komen, zijn 
aandrijftechnieken, industriële netwerken, visualisatie, 
planning en optimale beheersing van energie, het au-
tomatiseren, controleren en beheersen van systemen en 
processen, mechatronisch ontwerp, energetische door-
lichting, duurzame energieproductie, intelligente en 
optimale energieverdeling, efficiënt energiegebruik... 
Dit alles met aandacht voor praktijk, technologie, vei-
ligheid en ondernemingszin. Als industrieel ingenieur 
energie ontwerp, ontwikkel, beheer en automatiseer 
je processen en (energie)systemen en help je mee de 
uitdagingen van morgen te realiseren.

Master IW:
Elektromechanica

Master IW:
Energie

“Industrieel ingenieurs vertalen 
onderzoeksresultaten naar nieuwe toepassingen”
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Wil jij meehelpen aan het ontwik-
kelen van innovaties binnen me-
disch-nucleaire technieken, 
reactortechnologie, meet-
technieken of milieutechno-
logie voor controle emissies of 
zuiveren van industriële sites? Als 
stralingsdeskundige verplegers, 
artsen, arbeiders uit verschillende 
sectoren en douaniers ondersteu-
nen bij opsporen en veilig werken 
met bronnen en de controle van 
industriële installaties? Kies een 
gevarieerde carrière binnen nucle-
aire technologie! 

Innovaties in de nucleaire sector 
zijn in volle ontwikkeling: de 
ontwikkeling van een nieuwe 
generatie veiligere kernre-
actoren in België die tegelijk 
het radioactief afval aanpakken. 
Ingenieurs ontwikkelen oplossin-
gen voor beheer en aanpak van 
radioactief afval en verontreinigde 
terreinen. Kernfusiereactoren 
en deeltjesversnellers zijn 
paradepaardjes van wetenschap-
pelijke vooruitgang. Stralingsbe-
scherming voor astronauten 
is noodzakelijk voor toekomstige 
ruimtereizen. Nieuwe vormen 
van radiotherapie worden ge-
implementeerd bij de behandeling 
van kankers.

In elke sector worden bedrijven 
geconfronteerd met de vraag 
hoe producten het best te 
verpakken, beschermen 
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 productietechnieken 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 eerste 
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.

Master IW:
Nucleaire 

technologie

Master IW:
Verpakkings-

technologie
6

Elektronica en ICT zorgen continu 
voor vooruitgang. De moderne 
mens is omringd door hoogtech-
nologische toepassingen en 
we kunnen én willen niet meer 
zonder. Smartphones, Internet of 
things, tablets, cloud toepassingen, 
gps, bluetooth, embedded systems, 
OLED’s, nano-chips, biosensoren... 
overal zit slimme elektronica en 
software in. Het zijn slechts enkele‘ 
topics’ waarmee je tijdens je mas-
teropleiding in aanraking komt. 
De kennis en vaardigheden die je 
opdoet tijdens de masteropleiding 
kun je direct toepassen in de prak-
tijk. In de opleiding ligt de nadruk 
onder meer op elektronische 
technologie, embedded software, 
analoge en digitale schakelingen 
en systemen, ICT-ontwerpmetho-
dieken, cloud toepassingen en 
geavanceerde meettechnieken... Je 
masterproef is een technologisch 
project dat voortvloeit uit je stage 
in een bedrijf of onderzoeksinstel-
ling. Onze studenten participeren 
in verscheidene projecten in de 
industrie, de zorgsector, tele-
com,enz... Als industrieel ingenieur 
elektronica-ICT kun jij bijdragen 
aan het gemakkelijker en aange-
namer maken van het leven.

Master IW:
Elektronica
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PROEVEN VAN INDUSTRIËLE 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Meeloopdagen (openlesdagen)
dinsdag 13 februari 2018
dinsdag 21 maart 2018
woensdag 25 april 2018

TAST-ING-S (ingenieur voor 1 dag)
woensdag 14 februari 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

CONTACTPERSOON

 Sofie Knoops

 sofie.knoops@uhasselt.be

 011 29 21 31

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/industriele-ingenieurs- 
 wetenschappen
 www.uhasselt.be/Proeven-van-  
 industriele-ingenieurswetenschappen
 www.uhasselt.be/videos

* COMPUTERSPECIALIST

* PROCESINGENIEUR

* BEDRIJFSLEIDER

* ONTWERPER

* PROJECTINGENIEUR

* CONSULTANT

* PRODUCTDESIGNER

* ONDERZOEKER

* GERECHTSEXPERT

* PLANTMANAGER

* PRODUCTIELEIDER

INDUSTRIEEL
INGENIEUR

BEROEPSKEUZES

* KWALITEITSMANAGER

* VEILIGHEIDSDESKUNDIGE

* PROJECTMANAGER

* MILIEUADVISEUR

* SALES MANAGER

* SALES ENGINEER

* LERAAR SECUNDAIR OF 
HOGER ONDERWIJS

* TECHNISCH AUDITEUR

* ...

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...
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MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
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IN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG 
IS MOBILITEIT DE MOTOR VAN DE 
MAATSCHAPPIJ

Heb jij jezelf al eens afgevraagd waarom we met z’n allen in de file staan? Wil je graag weten hoe organisatoren 
het verkeer bij ‘big events’ (bv. Antwerp 10 Miles, Pukkelpop) vlot laten doorstromen? Wil je bestuderen wat alcohol, 
drugs en vermoeidheid met je lichaam en dus ook met je rijgedrag doet? Help jij graag mee aan de aanleg van 
fietsostrades? Barst jij van revolutionaire ideeën om de dienstregeling van het openbaar vervoer te verbeteren? Dan is 
de opleiding Mobiliteitswetenschappen echt iets voor jou!

Tijdens de opleiding verdiep jij je in de boeiende, complexe en steeds veranderende relatie tussen mens 
(gedrag), maatschappij (beleid/omgeving/milieu) en mobiliteitsmodi (verplaatsingswijzen). Je brengt veelzijdige 
mobiliteitsuitdagingen in kaart, onderzoekt ze en werkt oplossingen uit. Tijdens de studie denk je creatief en inventief 
na over mobiliteit. Je denkt én doet. Altijd met een open blik.

Ja, deze opleiding is afgestemd op wat jij verlangt, wat deze nieuwe en snelgroeiende sector verwacht en wat de 
wereld nodig heeft. Want mobiliteit is onmisbaar. 

Welkom aan de universiteit van vandaag!

* Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige masteropleiding.

SCHOOL VOOR
MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

BACHELOR
MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

MASTER
MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
TRANSPORTATION SCIENCES*

180
SP

120
SP

VERKEERS-
VEILIGHEID

MOBILITEITS-
MANAGEMENT
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Waarom mobiliteitswetenschappen 
studeren aan UHasselt?

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
BACHELOR EN MASTER IN DE MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

180 + 120 STUDIEPUNTEN

Elke mobiliteitsuitdaging is anders en 
om tot goede oplossingen te komen, 
moet je steeds rekening houden 
met uiteenlopende aspecten zoals 
menselijk gedrag, omgevingsfactoren, 
technische mogelijkheden, 
economische overwegingen, 
draagvlak bij het publiek, enz. Deze 
veelzijdigheid vind je rechtstreeks 
terug in het unieke studieprogramma, 
maar uiteraard ook in je latere job als 
mobiliteitsdeskundige!

In het vakgebied mobiliteit kunnen we 
veel leren van oplossingen die over 
onze grenzen heen worden toegepast: 
Hoe worden files aangepakt in mega-
steden zoals Shanghai of Londen? 
Of hoe stimuleert Denemarken zijn 
inwoners om de fiets boven de auto te 
verkiezen? Daarom zijn er gastlessen 
van internationale experts en kan 
je ook zelf naar het buitenland via 
Erasmus of een internationale stage.

Mobiliteit staat niet stil: elektrische 
fietsen zijn in opmars, verkeer wordt 
computergestuurd en dynamisch 
geregeld en we bereiden ons voor 
op de introductie van zelfrijdende 
wagens. Maar ook blijft het auto- en 
vrachtwagenverkeer op onze wegen 
groeien met grote gevolgen voor de 
leefbaarheid en economie. Het zoeken 
naar slimme mobiliteitsoplossingen die 
hier een antwoord op bieden blijft dé 
uitdaging van vandaag en morgen.

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 
mobiliteitsdeskundige gegeerd. Met 
dit diploma heb je dus alle troeven in 
handen.

Mobiliteitsdeskundige word je niet 
door enkel met je neus in de boeken 
te zitten. Werkgevers zijn op zoek 
naar mensen die vlot mondeling en 
schriftelijk communiceren, goed in 
team kunnen samenwerken, creatief 
met problemen kunnen omgaan, enz. 
Daarom zijn er reeds van bij de start 
van je opleiding in de bachelor ‘uit 
het leven gegrepen’ opdrachten en 
ook met je masterproef en stage ga je 
concreet aan de slag. Dit alles maakt 
dat je optimaal voorbereid bent op je 
toekomstige job.

UNIEKE 
OPLEIDING 
MET VEEL 

AFWISSELING

GRENZEN 
VERLEGGEN

ACTUEEL EN 
TOEKOMST-

GERICHT

ZEKER VAN 
EEN JOB

DOEN EN 
ERVAREN1

4

2

5

3
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“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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5

3

6

7

Je 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.

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). 

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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

Bacheloropleiding

“De veelzijdigheid van het domein 
mobiliteit vind je rechtstreeks 
terug in het studieprogramma”
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EERSTE BACHELORJAAR

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

LEERLIJN  OPLEIDINGSONDERDELEN Q1 Q2 S2

Algemene verkeerskunde 
en mobiliteit (30 SP)

Verkeerskunde 1 3 3

Maatschappelijke visies op mobiliteit 3

Inleiding tot vrachtvervoer 3

Gedrag (15 SP) Verkeerspsychologie 6

Techniek en infrastructuur (18 SP) Ontwerpvaardigheden 6

Omgevingsmanagement (18 SP) Ruimtelijke ontwikkeling 1 6

Onderzoek en communicatie (30 SP) Verkeersonderzoeksmethodologie 6

Toepassen (33 SP)
Casestudie 1 6

Actualiteitsportfolio 1 3

Ondersteunde disciplines (36 SP)

Statistiek voor verkeerskundigen 6

Algemene milieukunde & klimaat 3

Algemene economie 3 3

TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN 15 15 30

1

Q1: Kwartiel 1  Q2: Kwartiel 2  S2: Semester 2
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Masteropleiding

1 2

Verkeersveiligheid is een belang-
rijk 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 achter-
halen 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 ver-
keersveiligheidscampagne.

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 Nederlands-
talige 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. 

Mobiliteitsmanagement houdt zich bezig met het beïnvloeden van mobili-
teitskeuzes (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) ont-
wikkelen die complementair zijn met infrastructuur- en prijsmaatregelen. 

Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden in deze afstudeer-
richting zijn: 

- Je verdiept je in het ontwerpen en toepassen van keuzemodellen. Hier-
mee 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 elektri-
sche voertuigen op de samenleving en ons mobiliteitsgedrag. 

Verkeers-
veiligheid Mobiliteitsmanagement

Je kunt onder meer aan de slag bij:

- Federale, gewestelijke en lokale overheidsdiensten
 bijvoorbeeld gemeentebesturen, verkeerscommissies, politiezones,  
 Agentschap infrastructuur, Departement Mobiliteit en Openbare Werken,  
 Gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf, Vlaams Verkeerscentrum
- Studie- en adviesbureaus, bijvoorbeeld Sweco 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 Vias institute, Vlaamse Stichting  
 Verkeerskunde, VZW Rondpunt, VZW Ouders van Verongelukte   
 Kinderen, Febiac
- Onderzoeksinstellingen, bijvoorbeeld Instituut voor Mobiliteit,  
 Steunpunt Verkeersveiligheid, VITO

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/
 mobiliteitswetenschappen
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN 
MOBILITEITSWETENCHAPPEN

Meeloopdagen:
Diverse hoorcolleges en werkzittingen 
op woensdagnamiddagen tijdens de 
schoolvakanties

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

CONTACTPERSOON

 Patricia Hellriegel
 mobiliteitswetenschappen 
 @uhasselt.be
 011 26 91 03

MOBILITEITS-
WETENSCHAPPEN

BEROEPSKEUZES

* MOBILITEITSMANAGER

* CONSULTANT

* RESEARCHER

* VERKEERS- EN VERVOERSPLANNER

* ADVISEUR-ONTWERPER  MOBILITEIT EN RUIMTE

* BELEIDSMEDEWERKER MOBILITEIT

* PROJECTLEIDER VERKEERSMANAGEMENT

* ...
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RECHTEN
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IN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG 
STUDEERT DE JURIST VAN DE TOEKOMST

Studeren: het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. En maar goed ook. Want jij bent anders. De arbeidsmarkt 
is meer divers. De wereld draait sneller. En onze rechtenopleiding is daar helemaal op afgestemd. De Hasseltse 
rechtenopleiding is een uniek samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en Maastricht 
University. Ze onderscheidt zich van andere opleidingen in binnen- en buitenland door het opdracht- en 
probleemgestuurd onderwijs en het bestuderen van de wisselwerking tussen het internationaal, het Europees en het 
Belgisch recht. Tijdens deze studie denk je creatief en inventief na over recht. Je denkt én doet. Altijd met een open 
blik. Nooit vastgeroest. Net zoals je zelf bent. Onze opleiding is afgestemd op wat jij verlangt, wat de sector verwacht 
en wat de wereld nodig heeft.

Welkom aan de universiteit van vandaag!

FACULTEIT RECHTEN

BACHELOR
RECHTEN

MASTER
RECHTEN

180
SP

120
SP

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION
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Waarom rechten studeren aan UHasselt?

RECHTEN
BACHELOR EN MASTER IN DE RECHTEN • 180 + 120 STUDIEPUNTEN

Net zoals piloten in opleiding leren vliegen in een vluchtsimulator en artsen in spe hun vaardigheden trainen 
in een ziekenhuis, moeten ook rechtenstudenten leren pleiten. Studenten aan UHasselt trekken voor zo’n moot 
court (simulatierechtbank) al in het tweede bachelorjaar naar een echte zittingszaal, waar ze hun cliënt moe-
ten verdedigen. Het is van groot belang dat studenten al vroeg in de opleiding hun ideeën en oplossingen 
voor een juridisch probleem adequaat leren communiceren. Het organiseren van moot courts in het Hasseltse 
gerechtsgebouw - in plaats van in een omgebouwd leslokaal - sluit naadloos aan bij het DNA van de  
Hasseltse rechtenopleiding. 

RECHTENSTUDENTEN LEREN KUNST VAN HET PLEITEN 
IN HASSELTSE GERECHTSGEBOUW

Al vanaf het eerste bachelorjaar 
gaat er veel aandacht naar de 
wisselwerking tussen het Belgisch 
recht enerzijds, en het internationaal 
en Europees recht anderzijds. In 
onze opleiding vormt het Europees 
en internationaal recht niet louter een 
zijstapje, maar is het hét fundament 
waarop de rest steunt. Deze dubbele 
expertise wordt mede mogelijk 
gemaakt doordat de rechtenopleiding 
een gezamenlijk initiatief is van 
de Universiteit Hasselt, de KU 
Leuven en Maastricht University. 
De expertise van deze drie partners 
leidt tot een interessant programma 
met heel eigen accenten.

Een jurist moet niet alleen de 
rechtsregels 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.

In elke samenleving gelden regels 
die het menselijk handelen in goede 
banen moeten leiden. In die zin 
zijn samenleving en rechtssysteem 
onlosmakelijk 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, 
strafrecht, fiscaliteit of 
arbeidsverhoudingen? Dan is rechten 
een goede keuze voor jou!

JE WORDT EEN 
SPECIALIST, IN 

BELGISCH, EUROPEES 
ÉN INTERNATIONAAL 

RECHT

JE LEERT VIA 
REALLIFECASES 

JE WORDT KLAAR-
GESTOOMD VOOR 

EEN JOB IN HET 
MIDDEN VAN DE 
SAMENLEVING

1 2 3
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EERSTE  
BACHELORJAAR

RECHTEN

KWARTIEL 1 (sept - nov) SP

Beginselen van het recht 8

Ec
on

om
ie

 (5
 S

P)

Practicum 1: oplossen 
van juridische problemen 3

KWARTIEL 2 (nov - feb) SP

Staatsrecht 6

Geschiedenis van Recht 
en Rechtvaardigheid 
in Europa

4

Legal English 3

KWARTIEL 3 (feb - apr) SP

Verbintenissenrecht 10

Rechtsfilosofie 6

KWARTIEL 4 (apr - jun) SP

Internationaal en 
Europees recht 12

Practicum 2: 
juridisch schrijven 3

TOTAAL 60

1 In de bacheloropleiding volgen alle studenten hetzelfde programma, waarin 
je een grondige basiskennis van het recht verwerft. Na een inleidend 
blok Beginselen van het recht worden in het eerste bachelorjaar de 
opleidingsonderdelen Staatsrecht, Verbintenissenrecht en Internationaal en 
Europees recht aangeboden.

Daarnaast worden practica georganiseerd die je basisvaardigheden bijbren-
gen: Oplossen van juridische problemen en Juridisch schrijven.

Het taalvak, Legal English, vervolledigt het programma. Dit opleidingsonder-
deel moet je in staat stellen om Engelstalige juridische teksten te begrijpen en 
colleges te volgen in het Engels. 

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. Bovendien krijg je het taalvak Français Juridique waarin 
je o.a. leert om Franstalige juridische teksten te begrijpen. 

In het derde bachelorjaar wordt je basiskennis over een aantal belangrijke 
rechtstakken vervolledigd met bijvoorbeeld Fiscaal recht, Bestuursrecht en 
Personen- en samenlevingsrecht. Je schrijft ook een bachelorscriptie: een 
zelfstandig werkstuk waarmee je aangeeft dat je naast kennis over een 
bepaald onderwerp, ook de nodige vaardigheden verwierf om hierover 
op een correcte juridische manier te schrijven. Bovendien kun je in je derde 
bachelorjaar op Erasmus Belgica naar de Université de Namur of kan je 
deelnemen aan een van de georganiseerde pleitwedstrijden.

Bacheloropleiding

“Het kwartielensysteem zorgt ervoor dat je als 
student zeer snel feedback krijgt. Je leert al vlug 

zowel je sterke als zwakke punten kennen en je kan 
bijschaven waar nodig.”

Eva Taverna, studente
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Masteropleiding
In de tweejarige master zijn er twee afstudeerrichtingen waaruit je kunt kiezen. 
De ene afstudeerrichting is sterk verbonden met de overheid en de social profitsector. Dit is een van de segmen-
ten op de arbeidsmarkt waar een duidelijke nood is aan juristen. Enerzijds vraagt de overheid almaar meer jonge 
hooggekwalificeerde, inhoudsdeskundige juristen om haar toenemende taken en verantwoordelijkheden te behartigen. 
Anderzijds hebben ook ondernemingen en verenigingen door toenemend overheidsoptreden een groeiende behoefte 
aan juristen die beslagen zijn in publiekrecht.

De andere afstudeerrichting biedt je een brede en meer algemene vorming die de verschillende aspecten van het 
recht laat zien, inzicht geeft in de dwarsverbanden tussen rechtsgebieden, en daardoor ruime mogelijkheden biedt 
voor eigen accenten en interesses. De prominentste beroepen waarop deze afstudeerrichting je voorbereidt, zijn die 
van advocaat, notaris, magistraat en juridisch adviseur in het bedrijfsleven. 

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

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 
doorbrengen. 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), Liverpool 
(UK), São Paulo (Brazilië)...

Internationale pole position Het profiel van de 
rechtenstudent

Naast maatschappelijke interesse moet een rech-
tenstudent over een goed analytisch vermogen 
beschikken en creatief zijn. Het is een misvatting dat 
rechtsregels – die vaak snel wijzigen – uit het hoofd 
moeten worden geleerd. Een uitgebreide verzame-
ling wetteksten wordt opgenomen in je codex, een 
belangrijk hulpmiddel bij studie en examens. Het is 
vooral belangrijk dat je kunt omgaan met die rechts-
regels en dat je verbanden en toepassingsmogelijkhe-
den ziet, opdat juridische problemen kunnen worden 
vermeden of opgelost. Mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid zijn troeven voor een rechtenstudent. 
Het correct en genuanceerd leren formuleren van een 
argumentatie en het leren schrijven van een helder 
betoog zijn essentieel.

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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RECHTEN

BEROEPSKEUZES

* ADVOCAAT

* NOTARIS

* CURATOR

* PARKETMAGISTRAAT

* RECHTER

* POLITICUS

* DIPLOMAAT

* GERECHTSDEUR- 
WAARDER

* BEDRIJFSJURIST IN DE 
PRIVÉ-SECTOR

* BELEIDSAMBTENAAR

* GEMEENTESECRETARIS

* ONDERNEMER

* JOURNALIST

* WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEKER

* ...

CONTACTPERSOON

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

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/rechten
 www.uhasselt.be/videos
 www.facebook.com/   
 FaculteitRechtenUHasselt/ 

PROEVEN VAN RECHTEN

Proefrit:
Woensdag 14 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

“Internationaal en Europees recht komen al vroeg aan 
bod in de opleiding. Dit zorgt ervoor dat je een zeer bre-

de blik ontwikkelt, essentieel voor een goede jurist.”
Britt Beliën, studente
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WETENSCHAPPEN
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IN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG 
GEVEN WETENSCHAPPERS VORM 
AAN DE TOEKOMST

FACULTEIT WETENSCHAPPEN

BACHELOR
FYSICA

BACHELOR
CHEMIE

BACHELOR
BIOLOGIE

BACHELOR
INFORMATICA

MASTER
INFORMATICA

MASTER
STATISTIEK*

BACHELOR
WISKUNDE

180
SP

180
SP

180
SP

180
SP

120
SP

120
SP

180
SP

* De Engelstalige masteropleiding Statistiek kan ondermeer aansluitend gevolgd worden na de bacheloropleidingen biolo-
gie, chemie, fysica, informatica en wiskunde. Een rechtstreekse doorstroom naar de master Statistiek wordt aangeboden via 
bio-wiskunde (een optie binnen de bachelor wiskunde).

Studeren: het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. En maar goed ook. De wereld draait sneller dan ooit. En bedrijven 
zoeken nieuwe profielen om de grote uitdagingen in de wereld aan te pakken. Aan UHasselt begrijpen we de noden van 
een snelveranderde wereld én die van een nieuwe generatie studenten. De faculteit Wetenschappen zet in op hoog kwalita-
tief onderwijs met een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis, nieuwe inzichten in de wereld en jezelf en vaardig-
heden die later in je carrière ook écht nuttig zijn. Je ontdekt de wereld en doet de vaardigheden op die je nodig hebt om de 
toekomst mee vorm te geven. 

Kennis en innovatie vormen de motor van de samenleving. Vandaar ook de stijgende nood aan wetenschappers. Kiezen 
voor wetenschappen is kiezen voor verwondering en nieuwsgierigheid. Je wil weten hoe dingen in elkaar zitten. Je wil nieu-
we dingen ontdekken en onderzoeken. In een veranderende samenleving, waarbij kennis en innovatie centraal staan, word 
je als wetenschapper voortdurend uitgedaagd en geïnspireerd.
Tijdens je studie denk je creatief en inventief na. Je denkt én doet. Altijd met open blik. Nooit vastgeroest. Net zoals je zelf 
bent. Ja, deze opleiding zorgt ervoor dat je de toekomst kan vormgeven. En dat zal nodig zijn. De wereld wacht op jou. 

Welkom aan de universiteit van vandaag!
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Waarom biologie studeren aan UHasselt?

1. BIOLOGIE
BACHELOR IN DE BIOLOGIE • 180 STUDIEPUNTEN

In de bacheloropleiding biologie bestudeer je het leven in 
al zijn aspecten en op verschillende niveaus: van moleculen 
over cellen en organismen tot ecosystemen en hun interactie 
met het milieu. Bij dit alles stel je je steeds de vraag waarom 
deze aspecten zo geëvolueerd zijn. Ook leer je hoe de 
wisselwerking tussen de 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 biosfeer 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 biodiversiteit 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 specifieke optie, dan kun je ook een eigen 
pakket samenstellen uit keuzevakken.

JE WORDT BREED OPGELEID IN 
DE STUDIE VAN HET LEVEN

JE KIEST JE EIGEN 
SPECIALISATIE1 2

Als biologiestudent heb je een grote belangstelling voor biologie en wetenschappen. Daarnaast dien je over een goed 
redeneervermogen en kritische zin te beschikken. Verder kun je ook uitstekend oberveren en heb je oog voor detail.

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan samenwerken, discussiëren, rapporteren, presenteren, maar ook aan 
time management, projectmanagement 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 onderzoekspractica 
doorheen de opleiding. In het derde jaar voer je een eindproject uit in samenwerking met een onderzoeksgroep of –instituut 
(bijvoorbeeld het Centrum voor Milieukunde van UHasselt) of een externe organisatie. Zo kun je onder meer met het Field 
Research Centre, een samenwerkingsverband tussen UHasselt  en het Nationaal Park Hoge Kempen, bijdragen aan 
boeiende veldstudies in onze regio.

Naast een grondige theoretische bagage doe je ook praktijkervaring op. Zo neem je in de loop van je opleiding deel aan 
veldwerk, excursies, een mariene stage en groepsprojecten in het kader van onder meer biodiversiteit en milieuproblemen. 
Ook aan de bijdrage van de bioloog aan de maatschappij 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.

Wetenschappen zijn per definitie universeel en internationaal gericht. Dat zie je ook terug in je opleiding waarin je 
kennismaakt met internationaal 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.

JE LEERT DOEN VIA ONDERZOEK, VELDWERK, STAGES EN EXCURSIES 
IN BINNEN- EN BUITENLAND 3
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 ELDERS:

 AAN UHASSELT:

Vervolgmasters

Na de bacheloropleiding in de biologie aan UHas-
selt kun je rechtstreeks instromen in diverse twee-ja-
rige masteropleidingen. Soms is het nodig dat je 
bepaalde opleidingsonderdelen in je bacheloroplei-
ding hebt gevolgd.

Master in de biomedische wetenschappen: 
alle afstudeerrichtingen
(Universiteit Hasselt – Maastricht University)
Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

Master in de biologie

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

EERSTE  
BACHELORJAAR

Biologie

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Biologie van de cel 6

Chemie voor levenswetenschappen 1 7

Laboratoriumvaardigheden 2

Studieperiode en examens

KWARTIEL 2

Methoden en statistiek 4

Genetica, evolutie en de Tree of Life 7

Chemie voor levenswetenschappen 2 3

Laboratoriumvaardigheden 1

Studieperiode en examens

SEMESTER 2

Histologie en fysiologie van de  
gewervelde dieren 9

De planeet aarde: een dynamisch geologisch systeem 4

Van metabolisme tot systeembiologie 8

Biologie van de ongewervelde dieren 9

Studieperiode en examens

TOTAAL 60

1

“Tijdens mijn opleiding biologie is mijn initiële interesse in biologie 
uitgegroeid tot een passie. Ik ben begonnen aan de opleiding met de instelling 

dat ik biologie wel interessant vond maar ik had geen idee of ik hier mijn 
carrière van wou maken. Maar hoe verder ik geraak in mijn opleiding, hoe 

duidelijker het wordt dat ik goed heb gekozen. Doorheen mijn eerste 2 jaren 
ben ik vele verschillende aspecten van de biologie tegengekomen en zo heb 
ik ook een goed idee gekregen van welke richtingen ik uit kan en wil met een 

bachelordiploma biologie.”
Vincent Dolmans, student
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BIOLOGIE

BEROEPSKEUZES

* BIOTECHNOLOOG

* BIOCHEMICUS

* CONSERVATOR VAN 
NATUURPARKEN, 
NATUURHISTORISCHE 
ONDERZOEKSINSTITUTEN

* DOCTORANDUS (PhD)

* ECOLOGISCH 
ONDERZOEKER

* KLINISCH ONDERZOEKER

* LANDSCHAPSECOLOOG

* LEERKRACHT SECUNDAIR 
OF HOGER ONDERWIJS

* MILIEUAMBTENAAR

* ONDERZOEKER IN 
DEMEDISCHE EN 
FARMACEUTISCHE 
INDUSTRIE

* ...

CONTACTPERSOON

 Beatrix Engelen
 beatrix.engelen@uhasselt.be
 011 26 82 66

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/biologie
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN BIOLOGIE

Meeloopdagen tijdens het 
tweede semester:
Biologie van de ongewervelde dieren
Van metabolisme tot systeembiologie

Proefrit Wetenschappen: biologie
Woensdag 14 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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2. CHEMIE
BACHELOR IN DE CHEMIE • 180 STUDIEPUNTEN

Waarom chemie studeren aan UHasselt?

Als je onderzoek wil 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 belangrijk 
voor allerlei scheikundige vraagstukken. Van het ontstaan 
en afbreken van verbindingen in cellen, planten en dieren 
tot de productie van nieuwe materialen voor zonnecellen 
of transistors. Van het ontwikkelen van geneesmiddelen 
tot de bescherming van het milieu via het creëren van 
duurzame energie of het omzetten van broeikasgas in 
nieuwe brandstoffen. Zo zie je maar: chemie heb je echt 
overal nodig! 

Chemie is een brede opleiding, verbonden met tal van 
andere domeinen. In het eerste jaar leer je de kennis en 
vaardigheden die iedere chemicus nodig heeft. Naast che-
mievakken krijg je ook fysica, wiskunde, biologie, geologie 
en ingenieursvakken. Dit zijn de disciplines waarmee de 
chemie verweven is – en waarmee een chemicus in zijn 
carrière constant mee in aanraking komt. In de daaropvol-
gende jaren verdiep en verbreed je je chemische kennis. 

In je tweede bachelorjaar kun je kiezen uit twee speciali-
saties: materiaalwetenschappen of levenswetenschappen. 
In materiaalwetenschappen verdiep je je kennis die aan 
de basis ligt van hoogtechnologische snufjes voor energie, 
sensoren, informatietechnologie, micro-elektronica, katalyse, 
recyclage, waterzuivering… in vakken zoals fysische materi-
alencolleges, fysische organische chemie en computationele 
of theoretische chemie. 
Bij de optie levenswetenschappen ligt de focus op de leven-
de wereld en de mens, 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 heb je nog ruimte om chemische vakken te vol-
gen uit andere wetenschappelijke disciplines – en je kennis 
dus te verdiepen/verbreden.

Het derde jaar sluit je af met een eindproject waarbij je voor 
een langere periode aan actueel onderzoek doet in één van 
onze onderzoeksgroepen. 

JE WORDT BREED OPGELEID 
ALS WETENSCHAPPER

JE KIEST JE EIGEN 
SPECIALISATIE1 2

Wil je de wereld rondom je beter leren begrijpen? Wil je bijdragen tot een betere wereld – door het maken van iets nieuw 
en beter (of het nu gaat over nano-antibiotica of je smartphone)? Dan is chemie iets voor jou! Een chemicus focust op het 
atomaire en moleculaire niveau. Dat maakt chemici onvervangbaar. Ze zijn een cruciale schakel in het ontwikkelen van revo-
lutionair nieuwe oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd: gezondheid, energie, klimaatopwarming, watervoor-
ziening, recyclage en efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen…

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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De opleiding chemie draait niet enkel om (grondige) theoretische kennis. ‘Toepassen’ is ook een belangrijk onderdeel. 
Zo volg je vanaf het eerste jaar toegepaste labo’s die je leren dat heel wat chemische kennis voortvloeit uit experimentele 
waarnemingen of kan leiden tot nieuwe toepassingen. In het tweede jaar groeien deze labo’s uit tot projectpractica. Je 
krijgt de kans om chemische analyses en experimenten uit te voeren met dezelfde state-of-the-art onderzoeksapparatuur die 
in onderzoek samen met topbedrijven wordt ingezet. Je maakt ook kennis met de structuur en werking van bedrijven en je 
komt in contact met experts uit het vakgebied en sleutelfiguren uit de chemische bedrijfswereld. Via deze experts maak je 
niet alleen kennis met boeiende domeinen en toepassingen binnen de chemie, maar leer je chemie ook ontdekken als een 
boeiende arbeidsmarkt met toekomstmogelijkheden in diverse sectoren – en dat in binnen- en buitenland. 

Onderzoeks- en experimenteervaardigheden zijn essentieel binnen onze opleiding. Daarnaast zijn er nog sociale en 
communicatieve vaardigheden, time management en projectmanagement. Tijdens verschillende opleidingsonderdelen 
worden die vaardigheden ‘getraind’. Zo werk je in het tweede jaar in teamverband aan een onderzoeksproject over 
een reallifeprobleem. De resultaten stel je voor aan een jury en aan je medestudenten tijdens een miniposterconferentie. 
In het derde jaar voer je een eindproject uit en loop je stage in een onderzoeksgroep of -instituut (zoals het Instituut voor 
Materiaalonderzoek van UHasselt), een bedrijf of een ziekenhuis. Bij al deze opdrachten word je gecoacht, zodat je je ook 
in deze professionele vaardigheden kan bekwamen.

Dat chemie, net als andere exacte wetenschappen, een bij uitstek internationale discipline is, merk je al via de internationale 
experts met wie je tijdens je opleiding in contact zal komen. Wil je zélf je grenzen verleggen? Dan kun je in je derde 
bachelorjaar ook op Erasmus een semester in het buitenland studeren! 

JE LEERT DOEN VIA PROJECTPRACTICA, REALLIFECASES, SAMENWERKING 
MET EXPERTS ÉN STAGES BIJ ONDERZOEKSGROEPEN, BEDRIJVEN OF 

ZIEKENHUIZEN IN BINNEN- EN BUITENLAND
3

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

van de wetenschap.”
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 ELDERS:

 AAN UHASSELT:

Vervolgmasters

Na de bacheloropleiding in de chemie aan UHas-
selt kun je rechtstreeks instromen in diverse tweeja-
rige masteropleidingen. In sommige gevallen is het 
nodig dat je bepaalde opleidingsonderdelen in je 
bacheloropleiding hebt gevolgd.

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

Master in de chemie

Master in Chemical 
Engineering: scheikundig ingenieur
(TU Eindhoven)

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

EERSTE  
BACHELORJAAR

Chemie

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Biologie van de cel 5

Structuurchemie 5

Mechanica en energieoverdracht 5

Studieperiode en examens

KWARTIEL 2

Toegepaste wiskunde in de chemie 1 6

Basisvaardigheden in de chemie

Chemische thermodynamica 3

Studieperiode en examens

SEMESTER 2

Elektriciteit en magnetisme 5

Toegepaste wiskunde in de chemie 2 4

Chemische evenwichten en kinetica 7

Basisvaardigheden in de chemie 10

Inleiding tot de chemische procestechnologie 5

De planeet aarde: een dynamisch geologisch systeem 5

Studieperiode en examens

TOTAAL 60

1

“De opleiding chemie aan UHasselt is zeer divers. Het leukste vind 
ik dat je, tijdens je opleiding, nog voldoende ruimte hebt om je 

eigen interesses te ontdekken. Zo kan je met kennis van zaken je 
vakkenpakket samenstellen voor de laatste jaren van je bachelor. 
Vooral in het eerste jaar krijg je een zeer brede basis en later kan 
je je meer specifiek verdiepen in het deel van de chemie dat jij het 

leukste vindt!”
Margaux Billen, studente
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CHEMIE

BEROEPSKEUZES

* CHEMICUS

* BIOCHEMICUS

* BIOTECHNOLOOG

* ONTWIKKELAAR VAN NIEUWE MATERIALEN

* CHEMISCH TECHNOLOOG

* ONDERZOEKER IN DE MEDISCHE EN 
FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

* DOCTORANDUS (PhD)

* ENERGIE-EXPERT

* GEOCHEMICUS

* LEERKRACHT SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS

* ONDERZOEKER R&D IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

* ONTWIKKELAAR NANOTECHNOLOGIE

* RISICOMANAGER MILIEU

* MILIEUAMBTENAAR

* ...

CONTACTPERSOON

 Beatrix Engelen
 beatrix.engelen@uhasselt.be
 011 26 82 66

Meer info over deze opleiding 
 www.uhasselt.be/chemie
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN CHEMIE

Meeloopdag tijdens het 
tweede semester:
Water, bron van leven en 
grenzeloze chemie

Proefrit Wetenschappen: chemie
Woensdag 14 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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Waarom fysica studeren aan UHasselt?

Fysica gaat over het ontraadselen van de complexiteit van 
het heelal met de bedoeling te ontdekken hoe de wereld in 
elkaar steekt. Het bachelorprogramma biedt de basis van 
de experimentele en theoretische fysica, en de daarvoor 
vereiste wiskunde. In het eerste bachelorjaar krijg je 
een inleiding in een aantal hoofddomeinen van fysica, 
sterrenkunde, medische fysica en experimenteertechnieken. 
Daarnaast bouw je je wiskundige kennis op. Sommige 
vakken zijn daarbij eerder toepassingsgericht, andere 
richten zich op meer abstracte wiskunde. In het tweede 
en derde jaar verdiep en verbreed je je kennis van 
fysica en maak je kennis met thema’s zoals de fysica 
van de elementaire deeltjes, nanotechnologie, Einstein’s 
gravitatietheorie en de biofysica.

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

JE WORDT BREED OPGELEID 
ALS WETENSCHAPPER

JE KIEST JE EIGEN 
SPECIALISATIE 1 2

In de fysica bestudeert men de basiswetten van de natuur. Ontdekkingen in de fysica vormen de basis voor talrijke tech-
nologische toepassingen en spelen een belangrijke rol in andere wetenschappen. Binnen de opleiding fysica leer je over 
uiteenlopende verschijnselen uit het dagelijksleven: beweging, geluid, licht, warmte… maar kom je ook in contact met de 
fascinerende wereld van relativiteit, kwantum fysica, elementaire deeltjes en de structuur en oorsprong van het heelal. In je 
studie gaan ingenieus opgezette experimenten en theoretische modellen hand in hand. 
Ben je iemand met een avontuurlijke en onderzoekende geest met goede wiskundige vaardigheden? Dan biedt de opleiding 
fysica wat je zoekt!

3. FYSICA
BACHELOR IN DE FYSICA • 180 STUDIEPUNTEN

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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Je volgt experimentele en theoretische vakken die georiënteerd zijn op fundamentele kennis. Naast hoorcolleges en werkzit-
tingen waarin je de leerstof inoefent, volg je vanaf het eerste jaar diverse practica en werk je nadien aan een aantal projec-
ten. Daarbij ga je met apparatuur om die ook in onderzoeksinstituten wordt gebruikt. Daarnaast leer je via werkbezoeken 
(zoals aan het CERN in Zwitserland) en via gastlessen hoe het dagelijkse leven van een fysicus eruitziet. Een ideale manier 
om het werkveld van een fysicus te verkennen!
De opleiding fysica is niet enkel leren, maar ook doen. Al vanaf het eerste jaar word je ondergedompeld in de praktijk. Zo 
leer je proeven opstellen, nauwkeurige metingen doen en realistische situaties modelleren en analyseren. Bovendien leer je 
op een correcte en aantrekkelijke manier rapporteren en presenteren en gaandeweg samenwerken in team. In het tweede 
jaar word je ingeleid in time management en projectmanagement en pas je deze vaardigheden toe op een reallifegroeps-
project. In je derde jaar mag je zelf onderzoek uitvoeren in samenwerking met een UHasselt-onderzoeksgroep. 
Dat fysica een grensoverschrijdende discipline is, kun je tijdens je opleiding 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.

JE LEERT VIA PROJECTPRACTICA, WERKBEZOEKEN, GASTLESSEN, 
REALLIFEGROEPSPROJECTEN ÉN SAMENWERKING MET EXPERTS EN STAGES 
BIJ ONDERZOEKSGROEPEN EN INSTITUTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND

3

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.

TWIN-traject fysica-wiskunde
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 ELDERS:

 AAN UHASSELT:

Vervolgmasters

Na de bacheloropleiding in de fysica aan UHasselt 
kun je rechtstreeks instromen in diverse tweejarige 
masteropleidingen. In sommige gevallen is het 
nodig dat je bepaalde opleidingsonderdelen in je 
bacheloropleiding hebt gevolgd.

Master in de biomedische wetenschappen: 
bio-elektronica en nanotechnologie 
(Universiteit Hasselt – Maastricht University)
Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

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 ingenieurswetenschappen: 
fotonica  
(VUB)

EERSTE  
BACHELORJAAR

Fysica

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Mechanica 6

Redeneren en structureren 5

Calculus 1 4

Studieperiode en examens

KWARTIEL 2

Relativiteit 3

Calculus 2 6

Optica 6

Studieperiode en examens

SEMESTER 2

Elektromagnetisme 6

Kwantummechanica 1 4

Data-analyse en statistische 
modellen 1 5

Lineaire algebra 5

Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysica 5

Fysica en leven 5

Studieperiode en examens

TOTAAL 60

1

“Ik heb niet enkel gekozen voor fysica, maar ook voor UHasselt. 
Dit was een bewuste keuze: waar je bij de andere universiteiten 
één van velen bent, ben je bij UHasselt geen nummer. Door de 

kleinschaligheid van de universiteit kent zowat iedere docent je 
bij naam en weten ze je perfect te helpen. Je vormt samen met 
je klasgroep een hechte band, waarbij je elkaar helpt, steunt en 

motiveert en aldus een levenslange vriendschap opbouwt."
Ivo Cools, student 
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FYSICA

BEROEPSKEUZES

* ONDERZOEKER AAN EEN UNIVERSITEIT OF 
WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING

* NATUURKUNDIG INGENIEUR

* DOCTORANDUS (PhD)

* LEERKRACHT SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS

* MEDISCH FYSICUS

* METEOROLOOG

* ANALIST BIJ ADVIESBUREAUS

* KWANTITATIEVE ANALIST (‘QUANT’)

   BIJ BANKEN EN BEDRIJVEN

* ONDERZOEKER VERKEERS- EN

   TRANSPORTMODELLERING

* ...

CONTACTPERSOON

 Beatrix Engelen
 beatrix.engelen@uhasselt.be
 011 26 82 66

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/fysica
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN FYSICA

Meeloopdag:
woensdag 29 november 2017: Tijd en 
ruimte in de speciale relativiteitstheorie

Proefrit Wetenschappen: fysica
Woensdag 14 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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Waarom informatica 
studeren aan UHasselt?

Die digitale transformatie is nog volop aan de gang. 
Bedrijven zijn dan ook constant op zoek naar informatici. 
Wil jij meebouwen aan die digitale maatschappij? Ben jij 
gepassioneerd door technologie en toepassingen? Ben je 
creatief en nieuwsgierig? Wil je leren werken in team en 
doeltreffend leren communiceren? En belangrijk: volgde je 
in het secundair een opleiding met een stevige wiskundige 
en/of wetenschappelijke basis (zes uur wiskunde per 
week = ideaal)? Dan ben jíj de ideale bachelor- en 
masterstudent informatica!

We leiden je op tot een veelzijdige informaticus – dat is 
nodig – want digitale technologie verandert razendsnel. 
De focus van de opleiding ligt op fundamentele concepten. 
Op die manier leer je de hedendaagse technologie (beter) 
begrijpen én word je in staat gesteld om de technologie van 
morgen te ontwikkelen. Via allerlei projecten (alleen en in 
teamverband) en technologieën krijg je niet alleen een beter 
zicht op het ‘waarom’, maar ook op het ‘hoe’. De kennis die 
je aangereikt krijgt, breng je dus ook in de praktijk.

BOUW MEE AAN DE DIGITALE 
TRANSFORMATIE

BIJ ONS LEER ÉN DOE JE

1

2

De impact van informatica reikt verder dan Wifi, zoekmachines, websites of sociale media. Vandaag gebruiken medici soft-
ware-algoritmen om diagnoses te stellen. Zelfrijdende auto’s navigeren veiliger dan mensen. En menselijke intelligentie is niet 
altijd meer superieur aan artificiële intelligentie (zo zijn computers intussen béter geworden dan mensen in het spelletje Go!)

4. INFORMATICA
BACHELOR EN MASTER IN DE INFORMATICA • 180 + 120 STUDIEPUNTEN

98



"Binnen de opleiding informatica werden we, 
naast het verwerven van theoretische kennis en 

praktische ervaringen, uitgedaagd om creatief te 
zijn en te streven naar net dat beetje meer."

Michelle Gybels, master informatica (afgestudeerd in 2017)

In het programma van 1ste bachelor staan vier leerlijnen centraal: 
programmeren, logisch en wiskundig denken, basisconcepten van informatica 
en projectvaardigheden. Heb je al wat ervaring met programmeren? Des 
te beter. Is dat niet het geval? Geen probleem: de opleiding start met 
programmeren en ‘computationeel denken’ (in Python), gevolgd door C en 
object-georiënteerd programmeren in C++. 

In de vakken 'Problem Solving' en 'Redeneren en Abstraheren' leren wij 
je problemen aanpakken en redeneren. Je wiskundekennis aanscherpen 
doen we in het vak Wiskunde voor Informatica I. Enkele basisconcepten 
van informatica behandelen we dan weer in de cursussen Computer- en 
Communicatiesystemen, Microprocessoren, Web programming en Databases. 

In de hogere bachelorjaren worden deze leerlijnen meer uitgediept. In 
projectwerk (eerst individueel, daarna in steeds grotere teams) staat het 
verwerven van praktijkervaring en employability skills centraal. En je krijgt 
de kans om op Erasmus te trekken naar het buitenland – zo leer/zie je wat 
samenwerken in internationale teams betekent.

Bacheloropleiding
EERSTE  

BACHELORJAAR

Informatica

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Inleiding Algoritmen en  
Programmeren 5

Problem solving 5

Computer- en communicatie- 
systemen 5

Studieperiode en examens

KWARTIEL 2

Redeneren en abstraheren 5

Imperatief programmeren 5

Microprocessoren 5

Studieperiode en examens

SEMESTER 2

Projectvaardigheden 4

Web programming 5

Object-georiënteerd programmeren 1 8

Wiskunde voor Informatica 1 6

Databases 7

Studieperiode en examens

TOTAAL 60

1

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.
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Masteropleiding

Een kerntaak van 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 sys-
temen draaiend?  Wat zou de ban-
kensector zijn zonder databases 
die alle rekeningen en betalingen 
uitwisselen en beheren?  Het pro-
fiel Data Management biedt een 
vorming die je opleidt tot specialist 
in geavanceerde databasetech-
nologie en data mining.  Je kijkt 
ook onder de motorkap en leert de 
principes en de architectuur van 
deze systemen kennen.  Zo ben je 
gewapend voor het ontwikkelen 
van de data management software 
van morgen.

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 
interactieve systemen aan bod. Je 
zal in staat zijn het hele bouwpro-
ces 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 opgeleid 
om innovatieve oplossingen te 
bedenken en uit te werken. Er 
wordt ook aandacht besteed aan 
vlot werken, in en met multidiscipli-
naire teams.

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 
Informatics aangeduid. Dit is een 
domein in volle evolutie met een 
uitgesproken nood aan goed 
opgeleide en in het domein gespe-
cialiseerde 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-domei-
nen 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.

Na de bacheloropleiding informatica aan UHasselt kun je rechtstreeks instromen in de master in de informatica van 
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.

DATA
MANAGEMENT

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

2 31 HEALTH 
INFORMATICS

ENGINEERING 
INTERACTIVE 

SYSTEMS
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Het internet is niet meer weg te den-
ken uit onze leefwereld. Het gebruik 
van sociale media, cloud services 
en video-on-demand stelt steeds 
grotere eisen aan de netwerken 
waarop deze toepassingen wor-
den aangeboden. Het is een hele 
uitdaging om een dergelijk netwerk 
correct te dimensioneren, te beveili-
gen en de beschikbaarheid ervan te 
garanderen. In dit profiel leer je hoe 
grootschalige netwerken zijn opge-
bouwd en hoe ze efficiënt beheerd 
en ingezet worden, rekening hou-
dend met de almaar toenemende 
applicatievereisten. Zeer belangrijk 
zijn de beveiligingsaspecten, die 
je bekijkt vanuit het standpunt 
van alle stakeholders: gebruikers, 
beheerders en applicatieontwikke-
laars. Hierbij wordt sterk de nadruk 
gelegd op praktische ervaring met 
de technologieën, in een realistische 
labo-context.

54 6

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? Je onder-
zoekt de wetten van de informatica.  
Logica speelt hier dezelfde rol als 
die van wiskunde in de fysica. Je 
leert hoe informaticaproblemen in-
gedeeld zijn in complexiteitsklassen; 
een computer is gelimiteerd door het 
tijd- en geheugengebruik van zijn 
programma’s.  Je  bestudeert auto-
matische oplossingstechnieken. Je 
leert hoe data management logisch 
in mekaar zit. Zo krijg je een klare 
kijk op de complexe informatica
uitdagingen van morgen.

Zicht en gehoor zijn de zintuigen bij 
uitstek waarmee een mens infor-
matie 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 ongeziene mogelijkheden. 
Meer dan ooit is dit een actueel 
onderwerp. Media-toepassingen 
springen het meest in het oog, maar 
de rekentechnieken en apparatuur 
die daarvoor ontwikkeld wordt, 
vinden bijna overal toepassing 
waar grote rekenkracht vereist is. 
Een grafische kaart is immers een 
supercomputer op zich. Dit profiel 
biedt je een unieke mix van onder-
werpen met betrekking tot zowel het 
verwerken als genereren van beeld 
en geluid. Tevens maak je uitge-
breid kennis met de onderliggende 
technologieën.

THEORETICAL 
COMPUTER 

SCIENCE

VISUAL
COMPUTING

NETWORKING 
AND SECURITY
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INFORMATICA

BEROEPSKEUZES

* SOFTWARE ENGINEER

* INFORMATION SECURITY OFFICER

* CLOUD INFRASTRUCTURE MANAGER

* DATA PRIVACY ARCHITECT

* RESEARCHER

* IT ENTERPRISE ARCHITECT

* PROJECT MANAGER

* DATA SCIENTIST

* TEAM LEADER SOFTWARE DEVELOPMENT

* CHIEF INFORMATION OFFICER

* ...

“Informatica is niet beperkt tot het programmeren van 
software. Het is een vakgebied dat per definitie multi-

disciplinariteit vereist. Voor de beste en meest creatieve 
oplossingen werken informatici samen met mensen van 

diverse achtergronden en maken ze zich vaak andere 
domeinen eigen om tot die oplossing te komen."

Martijn Luyckx, student

CONTACTPERSOON

 Peter Vandoren
 peter.vandoren@uhasselt.be
 011 26 82 33

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/informatica
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN INFORMATICA

Meeloopdagen informatica tijdens 
het tweede semester:
* Van spinrag tot web: de fundamenten 

van het World Wide Web
* Efficiënt tekenen van lijnstukken en 

cirkels
* Clipping in computer graphics: teken 

niet buiten je scherm

Proefrit Wetenschappen: informatica
Woensdag 14 maart 2018

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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Waarom wiskunde studeren aan UHasselt?

5. WISKUNDE
BACHELOR IN DE WISKUNDE • 180 STUDIEPUNTEN 

Wiskunde is een brede wetenschapsdiscipline met veel 
deeldomeinen. Tijdens de opleiding wiskunde, kom je in 
contact met wiskundige theorieën en modellen vanuit elk van 
deze deeldomeinen. Hierbij gaande van de meer abstracte 
theorieën uit 'Algebra en Analyse' tot de toepassingen van 
wiskunde in statistiek en numerieke wiskunde.  

Na een introductie in de verschillende deeldomeinen van 
wiskunde in het eerste jaar, kan je vanaf jaar 2 kiezen 
voor de optie die je het meest aanspreekt:

Fundamentele wiskunde met een verdiepende ken-
nis van de wiskundige begrippen.
Biowiskunde waarin de focus ligt op wiskundige en 
statistische modellen met toepassingen binnen biologie, 
genetica en levenswetenschappen.
Computationele wiskunde waarbij wiskundige 
methoden en technieken bestudeerd worden als algorit-
men zodat computationele berekeningen makkelijker uit 
te voeren zijn. 

JE WORDT BREED OPGELEID 
IN DE WISKUNDE ÉN AL ZIJN 

TOEPASSINGEN

JE KIEST JE EIGEN 
SPECIALISATIE1 2

Tijdens de wiskunde opleiding, krijg je via praktische 
problemen inzicht in de verschillende uitdagingen uit de 
samenleving waarvoor een wiskundige oplossing vereist 
is. Hierbij leert je ook de nodige vaardigheden voor het 
werken in interdisciplinair teamverband. 

JE LEERT DOEN VIA REALLIFEPROBLEMEN, 
PRAKTISCHE VRAAGSTUKKEN, 
SAMENWERKING MET EXPERTS, 

ONDERZOEKS-GROEPEN OF -INSTITUTEN
3

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 

terug naar pagina 4.

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.

TWIN-traject wiskunde-fysica
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 ELDERS:

 AAN UHASSELT:

Vervolgmasters

Na de bacheloropleiding in de wiskunde aan UHas-
selt kun je rechtstreeks instromen in diverse twee-ja-
rige masteropleidingen. In sommige gevallen is het 
nodig dat je bepaalde opleidingsonderdelen in je 
bacheloropleiding hebt gevolgd.

Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

Master in de wiskunde

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

EERSTE  
BACHELORJAAR

Wiskunde

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

KWARTIEL 1

Redeneren en structureren 5

Calculus 1 4

Mechanica 6

Studieperiode en examens

KWARTIEL 2

Calculus 2 6

Rijen en reeksen 5

Computerpractica voor wiskunde 4

Studieperiode en examens

SEMESTER 2

Wiskundig modelleren 1 4

Analyse 1 4

Data-analyse en statistische modellen 1 5

Lineaire algebra 6

Elektromagnetisme 6

Numerieke methoden 1 5

Studieperiode en examens

TOTAAL 60

1

“Wiskunde is een manier van denken waarmee 
je door abstract redeneren, concrete problemen 

kan oplossen.”
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WISKUNDE

BEROEPSKEUZES

* KWANTITATIEF ANALIST

* DATA-ANALIST

* CONSULTANT IT-SECTOR

* STATISTICUS

* DOCTORANDUS (PhD)

* FINANCIEEL ANALIST

* LEERKRACHT WISKUNDE

* MARKTONDERZOEKER

* ACTUARIS

* BELEIDSMEDEWERKER

* INGENIEUR

* ...

CONTACTPERSOON

 Beatrix Engelen
 beatrix.engelen@uhasselt.be
 011 26 82 66

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/wiskunde
 www.uhasselt.be/videos

PROEVEN VAN WISKUNDE

Meeloopdag
maandag 30 oktober 2017

Proefrit Wetenschappen: wiskunde
Woensdag 14 maart 2018
 
 www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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De capaciteit om gigantisch grote datasets op te slaan, te integreren en te verwerken, groeit steeds sterker. Ontwikkelingen 
in onder meer de moleculaire biologie en genetica stapelen zich op. Geen wonder dus dat toegepaste statistici, biostatistici, 
bioinformatici, data-analisten, data scientists… enorm gegeerd zijn – in Vlaanderen, maar ook daarbuiten. Statistiek 
studeren, is dan ook studeren voor een carrière met toekomst.

Waarom statistiek studeren aan UHasselt?

De Master of Statistics en zijn 
afstudeerrichtingen sluiten nauw aan 
bij het onderzoek van het Centrum 
voor Statistiek (dat deel uitmaakt 
van het Interuniversitair Instituut 
voor Biostatistiek en statistische 
Bioinformatica, I-BioStat). Zo’n 
70 onderzoekers uit verschillende 
disciplines en landen werken er samen 
met elkaar, industriële partners en met 
overheden in België en daarbuiten.

Je kan de Engelstalige masteropleiding 
óók vanop afstand volgen. Maar of je 
het programma nu on-campus of on-
distance volgt: we maken gebruik van 
de modernste onderwijstechnologieën 
en ICT – weblectures, quizzes, flipped 
classrooms, teleconference… Zo 
raak je ook meteen vertrouwd met 
communiceren op afstand – en dat in 
een internationale omgeving en met 
vele culturen. 

Dankzij een brede instroom in 
de master – bachelors biologie, 
biomedische wetenschappen, 
geneeskunde, wiskunde, 
informatica, ingenieur… – krijg je in 
groepsprojecten ook véél interactie met 
en input van medestudenten uit een 
waaier van disciplines. Dat zal jouw 
blik alleen maar verruimen.

De opleiding statistiek kreeg in 
2010 een accreditatie van de Royal 
Statistical Society  – een van de 
grootste internationale statistische 
verenigingen ter wereld. Als 
afgestudeerde kan je  een aanvraag 
indienen tot het bekomen van de titel 
Graduate Statistician, een persoonlijk 
certificaat met internationale 
uitstraling. 

DIRECTE LINK MET 
ONDERZOEK

ON-CAMPUS ÉN 
ON-DISTANCE

INTERNATIONAAL 
KWALITEITSLABEL1 2 3

6. STATISTIEK
MASTER OF STATISTICS • 120 STUDIEPUNTEN

CONTACTPERSOON
 
 Peter Vandoren
 peter.vandoren@uhasselt.be
 011 26 82 33

 www.uhasselt.be/statistiek
 www.uhasselt.be/videos
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Masteropleiding

1 2 3

De afstudeerrichting Epidemiology 
& Public Health Methodology biedt 
een brede, toegepaste opleiding 
aan in statistische methodologie in 
het domein van de epidemiologie 
en de volksgezondheid. Je zoekt 
antwoorden op vragen zoals: ‘Wat 
zijn optimale vaccinatie- 
strategieën?’ of ‘Is salmonellose 
wereldwijd één van de meest voor-
komende voedselinfecties?’

In de afstudeerrichting Biostatistics 
wordt een grondige training in 
moderne statistische methodologie 
voorzien, nodig voor het opzetten 
en de analyse van klinische en 
epidemiologische studies. Je zoekt 
antwoorden op vragen zoals: ‘Hoe 
wordt het verband tussen roken en 
longkanker aangetoond?’, ‘Hoe 
besluit men dat een nieuw genees-
middel beter werkt en veiliger is 
dan het bestaande?’ of ‘Met welke 
methoden analyseert men de gevol-
gen van milieuvervuiling?’

De afstudeerrichting Bioinformatics 
heeft tot doel de nodige basiskennis 
in de moleculaire biologie en gespe-
cialiseerde kennis en technieken aan 
te brengen van databasemanage-
ment, programmeren en statistische 
methoden die belangrijk zijn voor 
snel ontwikkelende onderzoeksdo-
meinen zoals genomics of proteom-
ics. Je zoekt antwoorden op vragen 
zoals: ‘Hoe kunnen wij bepalen 
welke genen de oorzaak zijn van 
een ziekte?’ of ‘Hoe analyseert men 
de gegevens die van een massas-
pectrometer komen?’

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

EPIDEMIOLOGY & 
PUBLIC HEALTH

METHODOLOGY
BIOSTATISTICS

BIO-
INFORMATICS

Bachelors/masters in de fysica, wiskunde, chemie, biologie, biomedische wetenschappen, informatica, bio-, han-
dels- en burgerlijk ingenieurs, milieuwetenschappen of een equivalent diploma verkregen aan een Belgische univer-
siteit worden rechtstreeks toegelaten. Academische bachelors die niet rechtstreeks kunnen toegelaten worden tot 
de masteropleiding, dienen een voorbereidingsprogramma te volgen. De examencommissie behandelt elk dossier 
op aanvraag. Voorbereidingsprogramma’s hebben de bedoeling om de student wat betreft basiskennis wiskunde 
en statistiek op het instapniveau van de masteropleiding te brengen.

Voor studenten die reeds een masterprogramma behaald hebben, met een sterke kwantitatieve component (bv. bio- 
ingenieur, burgerlijk ingenieur, toegepaste wiskunde...), is het mogelijk om op basis van vrijstellingen het diploma 
te behalen via een geïndividualiseerd éénjarig programma van 67 studiepunten. 

Toelatingsvoorwaarden

Gereduceerd programma:
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7. SAMENWERKING MET 
 TU EINDHOVEN -
 INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Masteropleiding
De UHasselt en de TU/e hebben een unieke samenwerkingsovereenkomst, waardoor je na een bacheloropleiding 
binnen de wetenschappen aan 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.).

WIE KAN INSTROMEN AAN DE TU/E ?

UHASSELT

TU EINDHOVEN

BACHELOR
CHEMIE

MASTER
CHEMICAL 

ENGINEERING

BACHELOR
FYSICA

MASTER
APPLIED PHYSICS

SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

OF NUCLEAR FUSION

ELECTRICAL 
ENGINEERING

BACHELOR
WISKUNDE

MASTER
INDUSTRIAL AND 

APPLIED
MATHEMATICS

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION
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“UHasselt herbergt ook verschillende 
onderzoeksgroepen die aan de basis liggen 

van nieuwe spin-off bedrijven.”

BAANBREKEND ONDERZOEK
AAN UHASSELT

Onderzoek en onderwijs aan 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 onder-
zoeksvaardigheden. 
 
Onze professoren brengen je in contact met echt onder-
zoek. Voor projectwerk en onderzoeksstages sluit je aan 
bij onderzoekers van één van onze onderzoeksgroepen.

Aan UHasselt is een groot deel van de onderzoekscapaci-
teit gebundeld in onderzoeksinstituten. 

• Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
• Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED)
• Centrum voor Milieukunde (CMK)

• Instituut voor Materiaalonderzoek   
(imo-imomec)

• Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)
• Centrum voor Statistiek (CenStat)

Naast onderzoeksinstituten zijn er ook onderzoeks-
groepen die niet aan een instituut verbonden zijn. Het 
onderzoek van deze onderzoeksgroepen is van essentieel 
belang als basis voor meer gericht onderzoek, evenals 
voor de theoretische onderbouw van de curricula.

UHasselt heeft ook verschillende onderzoeksgroepen die 
aan de basis liggen van nieuwe spin-off bedrijven. 

111



HOE WORD JE
UHASSELT STUDENT?

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 2018. Surf 
naar www.uhasselt.be/inschrijven.

2. Vanaf 29 juni 2018 kun je je 
 definitief inschrijven. 
Je kan hiervoor terecht aan de 
inschrijfbalie in de Oude Gevangenis 
op campus Hasselt, iedere werkdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en dit van 29 
juni tot en met 10 juli en terug vanaf 
16 augustus tot en met 15 oktober. 
We zijn ook open op zaterdag 7 juli 
en 8 september telkens van 9.00 tot 
12.00 uur. We sluiten van 11 juli tot 
en met 15 augustus.

Wat breng je mee?
• een kopie van je diploma secun-

dair onderwijs;
•  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 bestaat uit een vast 
bedrag aangevuld met een bedrag 
per opgenomen studiepunt. Voor 
2017 - 2018 betaalde je, indien je 
60 studiepunten opnam, 106,9 euro 
als beursstudent, 480,1 euro als 
bijna-beursstudent en 906,1 euro als 
niet-beursstudent. De meest recente 
info kan je steeds terugvinden op 
www.uhasselt.be/studiegelden*

meer info op 
www.uhasselt.be/inschrijven

*De opleidingen rechten, informatica, biomedische wetenschappen en statistiek, worden georganiseerd 
door de tUL. De tUL is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt. Het 
studiegeld voor tUL-studenten vind je terug op onze website. www.uhasselt.be/studiegelden

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 huis-
vesting@uhasselt.be). De kamers uit 
het kamerbestand (Hasselt, Genk, 
Diepenbeek) behoren tot de best 
ingerichte en goedkoopste in Vlaan-
deren. Je vindt hier een aanbod van 
meer dan 3.000 kamers. Huurprijzen 
bedragen gemiddeld 300 euro per 
maand. Huren kun je voor een perio-
de van maximum 11 maanden.

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

Studenten die een kamer huren uit 
het kamerbestand van UHasselt 
en aan bepaalde financiële voor-
waarden voldoen, hebben recht op 
een woontoelage. De woontoelage 
varieert tussen 435 euro en 760 euro 
(2017-2018).

meer info op 
www.uhasselt.be/op-kot
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HOEVEEL KOST STUDEREN? JE VOORDELEN ALS 
UHASSELT STUDENT

Studeren kost wel wat. 
www.uhasselt.be/studiegelden

Aan UHasselt bieden we studenten 
echter heel wat financiële voordelen. 

STUDIETOELAGE
Studietoelage van de Vlaamse 
overheid
De Vlaamse overheid reikt een 
studietoelage uit aan studenten. Daar 
zijn uiteraard voorwaarden aan 
verbonden. Wil je weten of jij in aan-
merking komt? Neem dan zeker een 
kijkje op www.studietoelagen.be 

Voorschot op je studietoelage 
van de Vlaamse overheid
Omdat de procedure voor deze toe-
kenning een paar maanden op zich 
laat wachten, kunnen studenten in 
tussentijd bij UHasselt een voorschot 
vragen op deze studietoelage. 

BOEKENTOELAGE
Behalve je studiegeld is er ook de 
investering in cursussen en handboe-
ken. Dit bedrag is afhankelijk van je 
studierichting en studiejaar, en schom-
melt voor de eerstejaars tussen
225 en 1000 euro.  Je kan de kosten 
per studierichting raadplegen op 
www.uhasselt.be/studiekosten

meer info op 
www.uhasselt.be/socialedienst

Sommige handboeken kun je meerdere 
jaren gebruiken. Studenten die aan 
bepaalde financiële voorwaarden vol-
doen, komen in aanmerking voor een 
boekentoelage van 175 euro per jaar.

MULTIMEDIA
Via de groepsaankoop van UHasselt 
kunnen alle studenten een laptop aan 
een scherpe prijs aankopen.  
Als je voldoet aan bepaalde voor-
waarden, kun je voor je UHasselt 
laptop bovendien beroep doen op 
een afbetalingsplan zonder intrest. 
Studenten die aan bepaalde finan-
ciële voorwaarden voldoen, komen 
eenmalig in aanmerking voor een 
laptop-/tablettoelage. De toelage 
varieert tussen 100 euro en 250 euro 
(2017-2018).

Meer info over toelagen van de 
Vlaamse Overheid, toelagen via 
UHasselt en andere financiële tege-
moetkomingen 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 
UHasselt.

• 33% korting in de 
studentenrestaurants wanneer je 
betaalt met je studentenkaart

• een gratis fiets (tot uitputting 
voorraad) tegen een waarborg van 
70 euro

• 50% terugbetaald op je abonnement 
voor het openbaar vervoer

• een campuspas voor slechts 20 euro 
per jaar voor busverplaatsingen in 
de regio Hasselt en Diepenbeek

• aangename, comfortabele 
studentenkamers die ook nog 
betaalbaar zijn (gemiddeld 300 euro 
per maand)

• 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 
sportactiviteiten

• 50% korting in het Cultuurcentrum 
Hasselt
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ÉÉN UNIVERSITEIT,
TWEE CAMPUSSEN

UHasselt heeft haar hoofdzetel in de Oude Gevangenis op campus Hasselt. Nieuwe studenten komen zich hier inschrij-
ven aan 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, studentenvoor-
zieningen, studiebegeleiders en de ombudspersonen.
De lessen gaan zowel door op campus Diepenbeek als op de campus in Hasselt.

CAMPUS HASSELT
• faculteit Rechten 

(gebouw FR en de Oude Gevangenis)

CAMPUS DIEPENBEEK
• faculteit Architectuur en kunst 

(gebouw E en gebouw D)
• faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen 

(gebouw D)
• School voor Mobiliteitswetenschappen 

(gebouw D)
• faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen 

(gebouw D)
• faculteit Industriële ingenieurswetenschappen (ge-

bouw B (UCLL– KU Leuven) of    
gebouw H (PXL – UHasselt))

• faculteit Wetenschappen 
(gebouw D)

meer info over de ligging van de verschillende gebouwen op
www.uhasselt.be/contact-en-ligging
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VOOR VRAGEN OVER JE STUDIEKEUZE AAN UHASSELT:

 Studiebegeleiders: www.uhasselt.be/studiebegeleiders

 Studieloopbaanbegeleiders: www.uhasselt.be/studieloopbaanbegeleiders

 www.uhasselt.be

 www.facebook.com/uhasselt

 @uhasselt

 www.youtube.com/ 
 UniversiteitHasselt

 @universiteithasselt

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS (DERDE GRAAD)
OP WOENSDAGNAMMIDAG OF TIJDENS DE VAKANTIES

PROEFRITTEN EN MEELOOPDAGEN

PROEVEN VAN UHASSELT?
DAT KAN MET UHASSELT@SCHOOL!

meer info op 
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Wil je een beter beeld krijgen van de opleidingen en ben je benieuwd hoe het onderwijs aan UHasselt werkt? Bezocht 
je al een infodag en twijfel je nog tussen bepaalde studierichtingen? Of wil je gewoon het studentenleven opsnuiven? 
Loop dan eens een halve dag mee met onze studenten. 

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 kunnen 
jullie op een actieve manier proeven van een bepaalde opleiding.

JOUW ONDERNEMENDE TOEKOMST!
StudentStartUP brengt je op een ongedwongen manier in contact met andere ondernemende
studenten via onze brainstormsessies, (pitch-)events, infosessies, workshops, bootcamps en
wedstrijden. Verfraai je ondernemende skills en ontdek tijdens je studie wat je graag en
goed doet en maak er later je beroep van. Ook als je tijdens of (na) je studie de ambitie koestert om je eigen zaak te 
starten, ondersteunt StudentStartUP je van A tot Z. Of ondernemen ooit iets voor jou is, kan je ook ontdekken via de 
opleidingsonderdelen rond ondernemerszin en ondernemerschap.

www.uhasselt.be/studentstartup els.huysman@uhasselt.be 

CAMPUS HASSELT
Studentenadministratie
Martelarenlaan 42 
BE 3500 Hasselt
011 26 81 00

CAMPUS DIEPENBEEK
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek
011 26 81 00

www.uhasselt.be/studentenadministratie



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

I N F O D A G E N

2 0 1 8
• WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 

MASTERBEURS

• ZATERDAG 10 MAART 2018 
BACHELORBEURS

• ZATERDAG 21 APRIL 2018 
BACHELORBEURS

• MAANDAG 27 AUGUSTUS 2018 
INFOBEURS

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


