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

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 milieuanalyse- en controlelaboratoria. Maar ook 
consultancy, human resources en onderwijs behoren tot de mogelijkheden.
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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.

STUDIEPROGRAMMA
MASTEROPLEIDING

EERSTE SEMESTER TWEEDE SEMESTER
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: 

CHEMIE
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: 

CHEMIE

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Ondernemen en maatschappij
Bedrijfsmanagement 3

Mens en maatschappij 3

Onderzoek en communicatie Onderzoekslabo 7 Masterproef Chemie 20

Proces design and engineering Chemisch ontwerpen 4

Industriële (bio)chemische 
processen

Milieutechnologie en veiligheid in  
chemische installaties 4

Methodiek van Organische 
synthese 4

Industriële (bio)chemie en corrosie 6

Kunststoffen 3

Keuzemodule* 6

TOTAAL 34 26

TWEEDE SEMESTER

KEUZEMODULES*

 OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Intern

Reologie en uithardingsgedrag van rubber bij het (2K) spuitgieten (Diepenbeek) 6

Acoustic Processing (Diepenbeek) 6

Flowchemie (Diepenbeek) 6

Extern

Geavanceerde afvalwaterzuivering (De Nayer Sint-Katelijne-Waver) 6

Materiaal- en energiebeheer (Gent) 6

Sustainable energy production (GroepT Leuven) 6

Kunststofverwerking (chemische aspecten) (Brugge) 6

Erasmus

Keuzevakken op Erasmus voor 6 SP mogelijk
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2

* Het programma wordt aangevuld met één van volgende keuzemodules:



Rechtstreeks
Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting 
chemie (focus chemie in het derde bachelorjaar) 

Via een voorbereidingsprogramma
De voorbereidingsprogramma’s naar de master in de 
industriële wetenschappen: chemie 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 chemie. Instromende studenten in één van de 
voorbereidingsprogramma’s dienen te beschikken over basis-
denkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

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: chemie.

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 basisdenkkaders in de 
gebieden wetenschappen en technologie.

Professionele bachelors in de chemie (alle opties) en milieuzorg 
worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. 

Hou er rekening mee dat een schakelprogramma zwaar is. 
Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en 
veel inzet zijn essentieel.

TOELATINGSVOORWAARDEN

SCHAKELPROGRAMMA

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Fysica schakel 3

Mechanica schakel 4

Elektriciteit schakel 6

Fluïdummechanica en thermodynamica 4

Analyse 1 en 2 5

Materiaalkunde 1 3

Organische chemie 2 3

Elektrochemische fysicochemie 4

Massa en warmte: balansen en transport 3

Scheidingsprocessen 5

Reactorkunde en toegepaste regeltechniek 4

Chemische thermodynamica 3

Procescontrole: Meet- en regeltechniek 3

Labo chemische ingenieurstechnieken 3

Kunststoffen 3

Geïntegreerd project: Industriële biochemie en microbiologie 4

Industriële proceschemie 3

TOTAAL 63



Beroepsuitwegen
Masters in de industriële wetenschappen: chemie vind je als 
leidinggevende of coördinator in industriële productie-eenhe-
den (petrochemie, fijnchemie, kunststoffen, farmacie …), in 
research-, in analyse- en controlelaboratoria, in technisch-com-
merciële afdelingen, in de administratie, in het onderwijs. 

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 studie ontwikkel je ook zelf onderzoeksvaardigheden.

De onderzoekscapaciteit is gebundeld in sterk toepassings- 
gerichte onderzoeksspeerpunten, in samenwerking met  
onderzoeksgroepen van de UHasselt en de KU Leuven.

• Lab4U ondersteunt de opleidingen chemie en biochemie 
en is actief inzake proces en milieutechnologie. De focus 
ligt op procesintensificatie door het inzetten van ultrage-

EN VERDER...

luid en flowtechnologie en technieken voor recuperatie 
van grondstoffen zoals water, waardevolle elementen, 
bodem en vaste afvalfracties. Toepassingsdomeinen situ-
eren zich dan ook in waterbehandeling, bodemsanering 
en talrijke processen in de chemische industrie.

• Cel Kunststoffen richt zich op toegepast onderzoek be-
treffende kunststoffen en kunststofverwerking. De huidige 
focus ligt op thermoformeren en innovatieve spuitgiettech-
nieken zoals gas- en waterinjectie en variotherm spuitgie-
ten. Daarnaast voorziet zij ook in advies en dienstverle-
ning betreffende materiaalonderzoek, thermoformeren en 
spuitgietproblemen.

Labobaden en keuzemodules
Labobaden naar analogie met taalbaden zijn korte, intensieve 
hands-on labosessies via begeleid zelfstandig leren. Je wordt 
in contact gebracht met hoogtechnologische apparatuur en je 
doet ervaring op in sterk gespecialiseerde onderzoeksomge-
vingen en dit onder begeleiding van een expert onderzoeker. 
Deze labobaden worden ingericht in samenwerking met de 
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU 
Leuven.

In het programma van de master in de industriële wetenschap-
pen: chemie worden er eveneens keuzemodules aangeboden 
die gebaseerd zijn op de onderzoeksexpertise die op andere 
campussen van de FIIW van de KU Leuven aanwezig zijn.  
Omwille van de praktische haalbaarheid voor studenten wordt 
hierbij gebruik gemaakt van alternatieve werkvormen. Zo 
beschikken de deelnemende campussen onder meer over de 
nodige apparatuur voor videoconferencing.

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

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
UHasselt - KU Leuven
Agoralaan gebouw H - gebouw B
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