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

UNIEK IN VLAANDEREN!

Elk bedrijf in elke sector wordt wel 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.



STUDIEPROGRAMMA
MASTEROPLEIDING

EERSTE SEMESTER TWEEDE SEMESTER
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: 

VERPAKKINGSTECHNOLOGIE
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: 

VERPAKKINGSTECHNOLOGIE

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Ondernemen en maatschappij Bedrijfsmanagement 3 Levenslang Leren 1

Onderzoek en communicatie

Masterproef - Verpakkingstechnologie 10 Masterproef - Verpakkingstechnologie 10

Internationale toegepaste communicatie 2 Internationale toegepaste communicatie 1

International module VT* 3 International module VT* 3

Materialen
Industrial Polymer Processing 3 Innovation in packaging materials 

research* 6

Industrial Design of Polymer Products* 3

Packaging
Toxicologie 3 Conditioneringstechnieken 5

Duurzaam materiaalbeheer 3 Milieuprocestechnologie* 5

Automatisering Geïntegreerde automatisering 1 4 Project Verpakkingslijnen* 3

Logistiek

Logistieke Casestudie 2 Logistieke Casestudie 3

Supply chain management* 6

Retail marketing* 3

Organisatie van productie en diensten* 6

Verpakkingsontwerp Toegepast Verpakkingsontwerp 4

TOTAAL 30 24**

1 2

* Keuzeopleidingsonderdeel
** Totaal aantal studiepunten 54 (30+24), moet aangevuld worden met min. 6 studiepunten aan keuzeopleidingsonderdelen met *

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



Rechtstreeks
Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting 
verpakkingstechnologie.

Via een voorbereidingsprogramma
De voorbereidingsprogramma’s naar de master in de  
industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie 
kunnen gevolgd worden door academische bachelors en 
masters van aanverwante opleidingen. Het doel van de 
voorbereidingsprogramma’s is om de betrokken student op 
instapniveau te brengen van de masteropleiding verpak-
kingstechnologie. Instromende studenten in één van de 
voorbereidingsprogramma’s dienen te beschikken over 
basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en tech-
nologie.

De omvang en de samenstelling van het voorbereidings-
programma is afhankelijk van de gevolgde vooropleiding. 
Aanvragen, ook voor vrijstellingen, worden ingediend bij de 
studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@
uhasselt.be) en worden beoordeeld door de voorzitter van 
de examencommissie industriële wetenschappen: verpak-
kingstechnologie.

TOELATINGSVOORWAARDEN

SCHAKELPROGRAMMA PBA CHEMIE 
& PBA AGRO-EN BIOTECHNOLOGIE

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

GEMEENSCHAPPELIJK  VOOR  PROFESSIONELE 
BACHELORS CHEMIE & AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

Fysica schakel 3

Mechanica schakel 4

Analyse 1 & 2 5

Analyse 3 & algebra 3

Statistiek 3

Software-ontwerp in JAVA 4

Elektriciteit 1 schakel 6

Verpakkingsmaterialen 1* 4

Verpakkingsmaterialen 2* 6

Fysische en mechanische materiaalkarakterisatie 5

Toegepaste organische chemie 2 3

Inleiding logistiek* 3

Supply chain logistics 3

Duurzame logistiek 3

Inleiding verpakkingsontwerp 3

Verpakkingsontwerp 4

Geïntegreerd Project Verpakkingstechnologie 4

TOTAAL 66

BIJKOMEND VOOR SCHAKELSTUDENTEN PBA 
AGRO & BIOTECHNOLOGIE 
Analysemethoden 7

TOTAAL 73

Via een schakelprogramma
Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een 
academische master behalen, dan kan dit via een schakel- 
programma. Het doel van het schakelprogramma is om 
je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. 
Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenk-
kaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Professionele bachelors in de agro- en biotechnologie en in 
de chemie worden rechtstreeks toegelaten tot het schakel- 
programma. Het schakelprogramma voor bachelors in 
de agro- en biotechnologie omvat 73 studiepunten (SP), 
dat voor de professionele bachelor chemie bestaat uit  66 
studiepunten. Een aantal opleidingsonderdelen (*) kunnen 
reeds gevolgd worden als keuzeopleidingsonderdeel in het 
derde bachelorjaar.



Beroepsuitwegen
Industrieel ingenieurs in verpakkingstechnologie kunnen heel 
breed ingezet worden in diverse domeinen: research
& development, productie, milieu, kwaliteitszorg, logistiek,
design, marketing & sales, noem maar op! Verpakkings-
ingenieurs zijn o.a. bezig met de technologische ontwikkelin-
gen van materialen, machines en verpakkingsmethoden met 
als doel een gestructureerde, efficiënte oplossing te vinden 
voor verpakkingsproblemen. Je bent tegelijkertijd specialist én
allrounder. Vanuit je opleiding en je technische achtergrond 
ben jij de ‘verpakkingsspecialist’, maar tegelijkertijd moet je 
ook een goede productkennis hebben en onderhoud je nauwe 
contacten met zowat alle afdelingen en departementen.

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

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

Diverse domeinen van het toegepast onderzoek komen aan 
bod in je opleiding. Onze professoren brengen je in contact 
met onderzoek in diverse onderzoeksgerichte labo’s en door-
heen je studies ontwikkel je ook zelf onderzoeksvaardigheden.

De onderzoekscapaciteit is gebundeld in sterk toepassingsge-
richte onderzoeksspeerpunten, in samenwerking met onder-
zoeksgroepen van de UHasselt en de KU Leuven.

EN VERDER...

Het VerpakkingsCentrum/IMO-IMOMEC heeft diverse
onderzoeksspeerpunten, onder meer basiskarakterisering van
verpakkingsmaterialen, gaspermeabiliteit, transportsimulatie, 
omgevingsinvloeden, verpakkingsinnovatie en ecodesign. 

De onderzoeksgroep focust op toegepast onderzoek zoals 
seal onderzoek, thermovorming en reologie.. Zowel toege-
past als fundamenteel onderzoek verloopt in samenwerking 
met bedrijven en andere onderzoeksinstellingen (onder 
andere TANC IMO/CMK, AFS/IMO en Polymer Reaction 
Design group van UHasselt. Pack4Food en Universiteit Gent; 
Lab4Food/Thomas More, KU Leuven; Centrum voor Polymeer 
en Materiaaltechnologie, Universiteit Gent; Onderzoeksgroep 
Mechanica van Materialen, Producten en Processen (MEM2P), 
KU Leuven; Belgisch Verpakkingsinstituut, Cel Kunststoffen, 
KU Leuven, Center of Innovation & Research in Materials and 
Polymers (CIRMAP), University of Mons & Materia Nova Rese-
arch Centre , Fraunhofer IVV), Collaboration with Soft Matter 
Rheology Technology group (SMaRT), KU Leuven; Polymer 
Technology group TUe, Netherlands;  Forschungszentrum 
Jülich Institute of Complex Systems (ICS-3) Germany; Polymer 
Engineering and Colloid Science Laboratory, IITM, India and 
Dept. of Chemical & Petroleum Engineering, Schulich School 
of Engineering en University of Calgary, Canada..

In het fundamenteel onderzoek wordt gefocust op optimalisa-
tie van fysische en mechanische eigenschappen (zoals de
gasbarrière) van traditionele kunststofverpakkingsmaterialen
en bioplastics, via nanotechnologie en structuurmodificaties. 
Recent worden ook gestructureerde materialen met grote spe-
cifiek oppervlakte gefabriceerd zoals  interdigitated multilay-
ers, nanovezels en schuimen.

Daarnaast onderzoeken we hoe men bioplastics via additie-
veren en/of modificeren kan optimaliseren voor een optimale 
biodegradeerbaarheid (EN13432) én verbeterde performan-
tieeigenschappen. De resultaten van dit onderzoek kunnen 
leiden tot een ruimer industrieel toepassingsgebied voor 
bioplastics in diverse sectoren.

Meer info over 
Studietrajecten

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

 Kathleen Bovin

 studieloopbaanbegeleidingiiw  
 @uhasselt.be

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

 iiw.kuleuven.be/diepenbeek
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