
Master in de Industriële 
Wetenschappen

BIOCHEMIE
BOUWKUNDE
CHEMIE
ELEKTROMECHANICA
ELEKTRONICA-ICT
ENERGIE
NUCLEAIRE TECHNOLOGIE - UNIEK IN VLAANDEREN!
VERPAKKINGSTECHNOLOGIE - UNIEK IN VLAANDEREN!
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Meer info over Studietrajecten Inschrijven

De opleiding in Diepenbeek is een gezamelijke opleiding van UHasselt en KU Leuven
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Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
UHasselt - KU Leuven
Agoralaan gebouw H - gebouw B
BE 3590 Diepenbeek

DIPLOMA

STUDIEDUUR

WERKMETHODEN

EXAMENSPREIDING

AARD OPLEIDING

BRUGPROGRAMMA’S

LEERDOMEINEN

TITEL

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

1 jaar = 60 studiepunten

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

semestersysteem, examens na elk semester

dagopleiding

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

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

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

industrieel ingenieur

WAT JE ZEKER MOET WETEN?



WAAROM INDUSTRIËLE 
WETENSCHAPPEN STUDEREN 
AAN UHASSELT EN KU LEUVEN?

“Een ingenieursopleiding is veelzijdig en multidisciplinair 
waardoor je uiteraard veel beroepsmogelijkheden hebt. 

Bovendien zit er ook veel afwisseling in je studie.”

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



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

bekijk de opleidingsfilmpjes via
www.uhasselt.be/videos

Tijdens je opleiding ontwikkel je een brede wetenschappe-
lijke achtergrond, maar je bent toch vooral gericht op het 
zoeken van oplossingen voor reallifeproblemen. Je behandelt 
reële en waarheidsgetrouwe situaties in de theorie en oefe-
ningen, en je doet industriële vaardigheden 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, organiseren 
wij bedrijfsbezoeken en werken we voor de bachelor- en 
masterproeven samen met bedrijven.
Je maakt ook kennis met de geglobaliseerde wereld door in-
ternationale meetings of beurzen, een eventuele buitenlandse 
stage, masterproef en/of studieperiode.

Omdat het in het professionele leven allemaal om de toepas-
sing draait en je hierbij (bijna) altijd in groep samenwerkt, 
leer je ook efficiënt samenwerken, zelf verantwoordelijkheid 
opnemen en leiding geven, maar ook vlot en duidelijk com-
municeren. Dankzij deze ‘lifelong employability skills’ vind je 
na je studies vlot je plek op de arbeidsmarkt en kan je mee 
evolueren met de veranderende 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 onderzoeksvaardigheden 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
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INDUSTRIEEL
INGENIEUR

BOUWKUNDE

CHEMIE

BIOCHEMIE

BEROEPSUITWEGEN

* SALES MANAGER

* PROJECTINGENIEUR

* ONTWERPER

* CONSULTANT

* SALES ENGINEER

* PRODUCTIELEIDER

* PROJECTMANAGER

* LERAAR SECUNDAIR OF HOGER 
ONDERWIJS

* WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEKER

* ZELFSTANDIGE - ZAAKVOERDER

* TECHNISCH AUDITEUR

* ...

* CALCULATOR

* ONTWERPINGENIEUR

* STABILITEITSINGENIEUR

* TECHNISCH DIRECTEUR 
BOUWBEDRIJF

* WERFLEIDER

* HOOFD TECHNISCHE 
DIENST

* REGIO-INGENIEUR 
WATERWERKEN

* PROJECTLEIDER

* WERKVOORBEREIDER

* RAADGEVEND 
INGENIEUR

* DISTRICTCHEF WEGEN & 
VERKEER

* LABO-INGENIEUR 
BOUWMATERIALEN

* PRODUCTIE-INGENIEUR

* PROCESINGENIEUR

* KUNSTSTOFCONSULENT

* MATERIAALDESKUNDIGE

* CORROSIEDESKUNDIGE

* MILIEUTECHNOLOOG

* CHEMISCHE PROCESANALIST

* PROCESTECHNOLOOG

* STRALINGSDESKUNDIGE

* MEDISCH INGENIEUR

* ZIEKENHUISFYSICUS

* NUCLEAIR INGENIEUR

* REACTORTECHNOLOOG

* MILIEUCOÖRDINATOR

* MILIEUTECHNOLOOG

* PROCESINGENIEUR

* STRALINGSFYSICUS

* BROUWER

* VOEDINGSCONTROLEUR

* KWALITEITSMANAGER

* VOEDINGS- 
TECHNOLOOG

* BIOTECHNOLOOG

* HACCP-MANAGER

* MICROBIOLOOG

* BIOKATALYSE-EXPERT

* FORENSISCH 
ONDERZOEKER

* FERMENTATIE-INGENIEUR

NUCLEAIRE 
TECHNOLOGIE



ENERGIE

ELEKTRONICA-ICT

ELEKTROMECHANICA

VERPAKKINGS-
TECHNOLOGIE

* SYSTEEMINTEGRATOR

* AUTOMATION 
CONSULTANT

* PROJECTINGENIEUR

* HOOFD ELEKTRISCHE 
DIENST

* ENERGIEDESKUNDIGE

* ONTWERPER 
ELEKTRISCHE 
AANDRIJFSYSTEMEN

* ONTWERPER 
ELEKTRISCHE 
INSTALLATIES

* SPECIALIST SMART 
GRIDS

* ONTWERPER/
BEHEERDER 
ELEKTRICITEITSNET

* SPECIALIST POWER 
QUALITY

* ENERGIEADVISEUR

* AUTOMATISERINGS- 
SPECIALIST

* PRODUCTIELEIDER

* NETWERKSPECIALIST

* EMBEDDED SYSTEM 
ENGINEER

* CHIP DESIGNER

* SYSTEEMANALIST

* APPLICATION ENGINEER

* VALIDATION ENGINEER

* SOFTWARE DEVELOPER

* PROJECTINGENIEUR ICT

* R&D ENGINEER

* TEST ENGINEER

* SUPPORT ENGINEER

* SYSTEEMARCHITECT

* SOFTWARE ARCHITECT

* HOOFD ONDERHOUD

* MATRIJSONTWERPER

* MACHINEBOUWER

* KUNSTSTOFCONSULENT

* SUPPLY CHAIN MANAGER

* PROJECTINGENIEUR MACHINEBOUW

* SPUITGIET SPECIALIST

* PRODUCTIELEIDER

* PRODUCTONTWIKKELAAR

* PRODUCTIELIJNMANAGER

* VERPAKKINGSINGENIEUR

* LOGISTIEK INGENIEUR

* LOGISTIEK MANAGER

* MATERIAALDESKUNDIGE

* R&D INGENIEUR

* PROJECTINGENIEUR AUTOMATISATIE  
VERPAKKINGSLIJNEN

* DESIGNINGENIEUR

* PRODUCTONTWIKKELAAR

* VOEDINGSTECHNOLOOG

* MILIEUADVISEUR

> INKOOPMANAGER

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

zeer gunstige arbeidsmarktkansen.”


