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Een studiekeuze maken is nooit gemakkelijk en een 
weloverwogen keuze voor een universiteit soms 
nog minder. Voor wie ingenieursambities koestert 
en in Limburg wil studeren, is de keuze nochtans 
makkelijker dan ooit.

De bachelor- en masteropleidingen in de  
industriële wetenschappen worden er als  
gezamenlijke opleiding van UHasselt en  
KU Leuven georganiseerd. UHasselt treedt op 
als eerste contactpunt voor studenten.

De wetenschappelijke expertisedomeinen en 
specialisaties van de instellingen versterken elkaar 
onderling. De verwevenheid van onderwijs met 
onderzoek en met de industrie garanderen een 
kwalitatief hoogstaande ingenieursopleiding en dra-
gen bij tot de reputatie ervan, zowel in Vlaanderen 
als internationaal.

Als je industrieel ingenieur wil worden, kun je op 
de campus in Diepenbeek uit een breed gamma 
van acht masters kiezen: biochemie, bouwkunde, chemie, elektronica-ict, elektromechanica, energie, nucleaire 
technologie en verpakkingstechnologie. Het eerste gedeelte van het bachelorprogramma is gemeenschappelijk; 
daarna heb je rechtstreeks toegang tot de verschillende specialisaties.

Als je afstudeert, krijg je een diploma dat gezamenlijk wordt afgeleverd door UHasselt en KU Leuven.  
Een diploma dat gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt en dat je alle kansen biedt voor een succesvolle 
loopbaan.

Met deze brochure willen we je alvast wegwijs maken. Welkom en veel succes met je studieloopbaan!

Marc D’Olieslaeger,  Bert Lauwers,
Decaan FIIW*,  Decaan FIIW*,  
UHasselt KU Leuven
 
*faculteit Industriële ingenieurswetenschappen

WELKOM
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BACHELOR 

 
Industriële  

wetenschappen (IW)
 

180 SP

INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

MASTER IW

Biochemie

60 SP

MASTER IW

Bouwkunde

60 SP

MASTER IW

Chemie

60 SP

MASTER IW

Elektro-
mechanica

60 SP

MASTER IW

Energie

60 SP

MASTER IW

Elektronica-
ICT

60 SP

MASTER IW

Nucleaire
technologie

60 SP

MASTER IW

Verpakkings-
technologie

60 SP

• gezamenlijke ingenieursopleidingen

• 8 verschillende masteropleidingen

• alle studenten schrijven in bij UHasselt, maar zijn officieel student van 
beide universiteiten

• gezamenlijk bachelor- en masterdiploma van UHasselt en KU Leuven



- 3 -

“Als je afstudeert, krijg je een diploma  
dat gezamenlijk wordt afgeleverd door  

UHasselt en KU Leuven.”
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VAN SECUNDAIR
ONDERWIJS NAAR

UNIVERSITAIR ONDERWIJS

Infodagen
• woensdag 21 februari - 14u00 tot 19u00: masterbeurs
• zaterdag 10 maart - 10u00 tot 16u30: infodag
• zaterdag 21 april - 10u00 tot 16u30: infodag
• maandag 27 augustus - 13u30 tot 17u00: infomarkt
Kom alvast een kijkje nemen op je toekomstige campus. 
Je kunt infosessies en rondleidingen volgen, spreken met 
docenten en studie(loopbaan)begeleiders …

Tast-ING-s (Ingenieur voor 1 dag)
• woensdag 14 februari 2018 - 9u00 tot 17u30
Ervaar een dag hoe het voelt om in de huid te kruipen van 
een industrieel ingenieur! Je gaat aan de slag in labo’s en 
computerlokalen van de opleiding en zet daarmee de theo-
rie meteen om in de praktijk. Je experimenteert, voert allerlei 
proeven uit en maakt gebruik van fascinerende technologie 
zodat je op korte tijd kennismaakt met de opleiding en zelf 
beleeft hoe boeiend en uitdagend wetenschap en technolo-
gie zijn.

Luci
Op het Luci-platform van KU Leuven vind je online vra-
genlijsten, tests en voorbeeldlessen om een beter beeld te 
krijgen van jezelf en de opleiding. 
www.luci.be

 Meeloopdagen (openlesdagen)
• dinsdag 13 februari van 13u30 tot 16u00
• dinsdag 21 maart van 14u00 tot 16u30
• woensdag 25 april van 14u00 tot 16u30
Wil je een beter beeld krijgen van de opleiding en ben je 
benieuwd hoe het onderwijs werkt? Of wil je gewoon het 
studentenleven opsnuiven? Loop dan eens een halve dag 
mee met onze studenten. De meeloopdagen bevatten 
(meestal) een hoorcollege, een practicum in een labo of een 
oefeningensessie samen met de bachelorstudenten. Deze 
openlesdag dompelt je onder in het leven van de student en 
geeft je de kans om al je vragen te stellen aan studenten en 
docenten.

Masterambities? Begin met een academische bachelor!

Als je verder studeert in Vlaanderen, kies je tussen een academische en een professionele bacheloropleiding. Oplei-
dingen aan de universiteit zijn academische opleidingen. In deze bacheloropleidingen krijg je een brede wetenschap-
pelijke vorming en word je voorbereid op de masteropleiding. Dit diploma geeft dus rechtstreeks toegang tot een 
masteropleiding.

Een professionele bacheloropleiding is beroepsgericht. Na drie jaar studie ben je klaar om een specifiek beroep uit te 
oefenen. Wil je dan nog een masteropleiding aan de universiteit volgen, dan word je niet rechtstreeks toegelaten. Je 
moet eerst slagen voor een schakelprogramma (gemiddeld 1 tot 1,5 jaar). De inspanningen en de tijd die nodig zijn om 
te slagen voor een schakelprogramma, mogen niet onderschat worden. Wie dus een masterdiploma wil behalen, start 
daarom best direct met een academische bacheloropleiding aan de universiteit.

Kies je voor de opleiding industriële wetenschappen 
en heb je voor de start hulp nodig om je kennis nog 
wat op te frissen? UHasselt en KU Leuven organise-
ren heel wat initiatieven om je daarbij te helpen! Lees 
meer op p. 7.

Kiezen voor industriële wetenschappen
Het maken van een weloverwogen studiekeuze is een moeilijke, maar belangrijke stap. Met volgend aanbod van activiteiten 
en tools proberen we je een heel eind op weg te helpen. Het hele aanbod vind je ook via:
www.uhasselt.be/Proeven-van-industriele-ingenieurswetenschappen
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Resultaatgerichte en 
afwisselende werkvormen 
Een universitaire opleiding volgen is boeiend en uitdagend. 
Bovendien ligt de lat hoog en dat moet ook, want de inzet  
is hoog: je eigen toekomst. Aangezien we prat gaan op 
resultaatgerichtheid, streven we naar een zo effectief en 
efficiënt mogelijke onderwijsmethode. 

Daarvoor hanteren we een mix van onderwijsvormen. 
Naast hoorcolleges krijg je individuele of groepsopdrach-
ten, bespreek je de leerstof en gemaakte opdrachten in 
responsiecolleges, werk je in leer- of onderwijsgroepen, 
volg je practica-, labo- of oefeningensessies. Je neemt deel 
aan seminaries, je werkt aan projecten, je gaat op stage of 
excursie…  De combinatie van verschillende werkvormen is 
niet alleen resultaatgericht, het zorgt ook voor afwisseling!

Kwartielen en semesters
Het eerste semester van het eerste bachelorjaar is opge-
splitst in 2 kwartielen.  Aan het einde van ieder kwartiel leg
je een aantal examens af over de leerstof uit het voorbije 
kwartiel. Na de examens krijg je al snel je resultaten, die je 
kunt inkijken en bespreken met de docent. Na een paar 
maanden weet je dus al waar je staat. Vanaf het tweede se-
mester van het eerste bachelorjaar en in de masteropleiding
wordt er gewerkt met een semestersysteem.

Examensysteem
Na je eerste bachelorjaar weet je of je al dan niet geslaagd bent 
voor dit deel van de opleiding. Na het derde bachelorjaar krijg 
je een beoordeling en graad voor jouw volledige bachelor. Bij je 
masteropleiding wordt er enkel aan het einde gedelibereerd. 

Begeleiding
Tijdens colleges en andere contactmomenten staan prof-
fen en assistenten open voor je vragen over de leerstof. 
Je kunt ook individueel bij hen terecht. In de opleiding krijg 
je ook een mentor toegewezen. Wil je meer weten over je 
studiemethode en studieplanning, de samenstelling van 
je studieprogramma of je studievoortgang? Onze onder-
wijskundigen staan klaar om je te helpen en al je vragen te 
bekijken. Je kunt ook deelnemen aan faalangsttrainingen, 
workshops studievaardigheden… aan UHasselt.
www.uhasselt.be/studiebegeleiding

Faciliteiten voor studenten in  
bijzondere omstandigheden
Opdat de omstandigheden waarin je je bevindt geen aanlei-
ding zouden geven tot studievertraging, kun je ‘redelijke facili-
teiten’ aanvragen. Deze faciliteiten zijn er voor studenten met 
een leerstoornis (bv. dyslexie), een lichamelijke of psychische 
functiebeperking, topsporters of werkende studenten.
www.uhasselt.be/specialefaciliteiten

BACHELOR 1

SEMESTER 1

KWARTIEL 1

studie + examens studie + examens studie + examens

KWARTIEL 2

SEMESTER 2

“Aangezien we prat gaan op resultaat-
gerichtheid, streven we naar een zo effectief 

en efficiënt mogelijke onderwijsmethode.”
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PROFIEL VAN EEN 
STUDENT INDUSTRIËEL 

INGENIEUR

Als student industriële wetenschappen…

• ben je gefascineerd door het hoe, wat en waarom van 
technologie

• ben je geboeid door het volledige innovatieproces van 
vraag tot oplossing, van ontwerp tot product

• ben je een probleemoplosser die creatief en in teamver-
band aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag 
wil werken en via techniek het verschil wil maken

• ambieer je een veelzijdige job waarbij je verantwoordelijk-
heid kan opnemen en hiervoor de nodige communicatie- 
en managementskills wil verwerven

• volgde je in het secundair onderwijs bij voorkeur een 
ASO- of TSO-opleiding met een stevige wiskundige en/of 
wetenschappelijke basis (6 uur wiskunde is ideaal en met 
4 uur wiskunde kan het lukken mits de nodige inzet en 
motivatie)

Goed om te weten
Een student in het hoger onderwijs wordt bestookt met een aantal belangrijke onderwijstermen. Hierbij een beknopt over-
zicht. Elke opleiding bestaat uit een aantal opleidingsonderdelen of vakken. De omvang van elk opleidingsonderdeel en 
ook van de hele bachelor- en masteropleiding wordt uitgedrukt in studiepunten (= SP). Een studiepunt is de maat voor 
de studietijd die een ‘doorsnee student’ besteedt aan een opleidingsonderdeel. Gemiddeld staat één studiepunt voor 27 
uren studietijd, inclusief het bijwonen van en actief deelnemen aan colleges en labo’s, voorbereidingstijd en het studeren 
voor examens. Een opleidingsonderdeel telt minstens drie studiepunten, een bacheloropleiding heeft een omvang van 180 
studiepunten. Een masteropleiding bestaat - afhankelijk van de opleiding - uit 60, 120 of meer studiepunten. 
Op www.uhasselt.be/FAQ vind je antwoorden op veelgestelde vragen in dit verband. 

Als student krijg je bij je eerste inschrijving in het hoger onderwijs een rugzak met 140 studiepunten, je leerkrediet. Bij je 
inschrijving in het hoger onderwijs gebruik je je studiepunten uit je rugzak en op het einde van het academiejaar vul je je 
leerkrediet terug aan met studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent. 
Meer informatie en voorbeelden op www.uhasselt.be/leerkrediet.

“Een stevige wiskundige en 
wetenschappelijke basis, belangstelling 

voor wetenschap en technologie.”

bekijk het filmpje over de positionering van de industrieel ingenieur op 
www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen-videos
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Start voorbereid aan je opleiding 
Twijfel je over je voorkennis? We bieden je heel wat tools 
aan om je kennis te testen of bij te spijkeren.

Ijkingstoets
• datum: zie www.ijkingstoets.be

KU Leuven organiseert begin juli ook op Campus Diepen-
beek de ijkingstoets. Via deze vrijblijvende en niet-bindende 
test kun je nagaan of je beschikt over de noodzakelijke wis-
kundige en andere vaardigheden om succesvol te kunnen 
zijn in de opleiding tot industrieel ingenieur. 

www.ijkingstoets.be

Opfriscursus chemie
• woensdag 5 september 2018 (9 tot 16 uur)

Opfriscursus (zomercursus wiskunde)
• maandag 3 en dinsdag 4 september 2018 (9 tot 16 uur)

• donderdag 6 en vrijdag 7 september 2018 (9 tot 16 uur)

Kan je kennis toch nog wat opgefrist worden voor je aan de 
opleiding start? Dan is een zomercursus misschien wel iets 
voor jou.

Online voorbereidingscursus wiskunde
• op eigen tempo

Als voorbereiding op de zomercursus of om op eigen tempo 
je kennis op te frissen, kun je bij KU Leuven aanmelden voor 
een Massive Open Online Course (MOOC) Basiswiskunde 
voor (startende) studenten. Deze MOOC houdt rekening met 
je eigen leerstijl en je persoonlijke voorkennis wiskunde en 
stemt de inhoud en het niveau van de cursus af op de noden 
van je vervolgstudie. Een sterke aanrader voor wie minder 
dan 6 uur wiskunde volgde in het middelbaar.

www.iiw.kuleuven.be/toekomstigestudenten/ 
mooc-wiskunde

Introductiedag
• donderdag 13 september 2018 (9 tot 16 uur)

Als nieuwe student word je voor de start van het academiejaar 
(17 september 2018) uitgenodigd voor een introductiedag, 
waar je in een relaxte sfeer kunt kennismaken met de campus, 
je proffen en je medestudenten. Zo voel je je vanaf de eerste 
dag op de campus toch al meteen een beetje thuis.



- 8 -

WAAROM INDUSTRIËLE 
WETENSCHAPPEN 

STUDEREN AAN UHASSELT 
EN KU LEUVEN?

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. 

‘Het gaat zo ontzettend breed. En dat is tof want dan kan 
je echt kijken waar ben ik vooral in geïnteresseerd’ (citaat 
Piet Kusters uit video)

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. (zie figuur op p10-11)

 ‘We krijgen echt wel veel informatie over de verschillende 
afstudeerrichtingen, maar toch vond ik het moeilijk om te 
kiezen. Gelukkig moesten we de keuze pas maken in de 
loop van het 2e jaar.’

JE KRIJGT EEN BREDE 
BASISOPLEIDING 

JE WORDT SPECIALIST IN JE 
EIGEN DOMEIN 1 2
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“Een ingenieursopleiding is veelzijdig en 
multidisciplinair, waardoor je uiteraard veel 
beroepsmogelijkheden hebt. Bovendien zit  

er ook veel afwisseling in je studie.”

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

bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen-videos

3 4

Tijdens je opleiding ontwikkel je een brede 
wetenschappelijke 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 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 internationale meetings of beurzen, een eventuele 
buitenlandse stage, masterproef en/of studieperiode.

‘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’ (citaat Piet Kusters uit video)

Omdat het in het professionele leven allemaal om de 
toepassing draait en je hierbij (bijna) altijd in groep 
samenwerkt, leer je niet alleen efficiënt samenwerken, 
zelf verantwoordelijkheid 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 
veranderende wereld. 

Je ervaring met toegepast onderzoek is hierbij onmisbaar. 
De onderzoeksgroepen van de faculteiten industriële 
ingenieurswetenschappen 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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De 3-jarige bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten. 
De eerste 90 studiepunten zijn gemeenschappelijk.

In de loop van je tweede bachelorjaar specialiseer je je en 
kies je een afstudeerrichting, met in het tweede of derde 
bachelorjaar soms nog een focus. 

Na de bacheloropleiding kun je rechtstreeks instromen in de 
masteropleiding (1 jaar, 60 studiepunten) die aansluit bij je 
eerder gemaakte keuze(s) in de bacheloropleiding.

Soms is het nog mogelijk om in te stromen in een andere 
masteropleiding, maar dan moet je een voorbereidingspro-
gramma volgen. Studenten die een academisch of profes-
sioneel bachelordiploma in een aanverwant studiegebied 
hebben behaald, kunnen via een voorbereidings- of schakel-
programma instromen in de masteropleidingen.

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 industrieel ingenieur

Bouwkunde

Chemie
focus biochemie

focus chemie

Elektro- 
mechanica

focus elektromechanica

focus automatisering/
elektrotechniek

Elektronica-ICT

Nucleaire Technologie
- focus milieuwetenschappen 
- focus nucleaire wetenschappen

Verpakkingstechnologie

MODELTRAJECT 
INDUSTRIEEL INGENIEUR



- 11 -

Master in de industriële wetenschappen

Masterjaar

sem 1 sem 2

Bouwkunde

Biochemie

Chemie

Elektromechanica

Energie  afstudeerrichtingen:  - automatisering
                                                      - elektrotechniek

Elektronica-ICT

      Nucleaire Technologie  afstudeerrichtingen: - milieutechnologie/radiochemie
 - nucleaire technologie/medisch-nucleaire technieken

Verpakkingstechnologie

bekijk het filmpje over de verschillende specialisaties binnen de opleiding industrieel ingenieur op 
www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen-videos
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GEMEENSCHAPPELIJK 
STUDIEPROGRAMMA

LEERLIJNEN

1E BACHELORJAAR 2E BACHELORJAAR

1E SEMESTER 2E SEMESTER 1E SEMESTER

 OPLEIDINGS- 
 ONDERDELEN

Kwartiel 1
SP

Kwartiel 2
SP

 OPLEIDINGS- 
 ONDERDELEN SP  OPLEIDINGS- 

 ONDERDELEN SP

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

differentiaalvergelijkingen 6 Statistiek+ 4

Elektriciteit Elektriciteit 4

Electronica-ICT Software-ontwerp in Java 4 Elektronische systemen 6 Elektromagnetisme en  
wisselstroom 5

Mechanica-
Fysica

Basisprincipes  
mechanica: puntmassa’s 3 Fysica: Golven 6 Thermodynamica 5

Basisprincipes mechanica: 
starre lichamen 4

Materialen- en 
constructieleer

Inleiding tot de materiaal- 
en productietechnologie 4 Sterkteleer 5

Chemie Algemene chemie 6 Organische chemie en  
procestechnologie 4

Ingenieurs-
vaardigheden

Ingenieur en  
maatschappij 1 3

Basic Engineering Skills 6 Project Engineering Skills 6 Research Engineering Skills 4

TOTAAL 15 15 30 30

Het curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Het curriculum is opgebouwd uit leerdomeinen (vakinhoudelijke leerlijnen of kennisdomeinen). Elk leerdomein omvat meer-
dere opleidingsonderdelen die inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. Een aantal leerdomeinen vertrekken vanuit het gemeen-
schappelijk programma voor alle bachelors industrieel ingenieur. Andere leerdomeinen starten pas in semester 2 van het 
tweede bachelorjaar, wanneer je kiest voor een afstudeerrichting.
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De bacheloropleiding in de industriële 
wetenschappen biedt je een interes-
sante mix van theorie en praktijk. Je 
verwerft uiteraard een brede weten-
schappelijke achtergrond, maar je bent 
toch vooral gericht op het oplossen 
van industriële reallifeproblemen. 
Daarom breng je heel wat tijd door in 
labo’s en werkplaatsen, waardoor je 
al het nodige inzicht in het beroepen-

veld verwerft. Je besteedt ook veel 
aandacht aan het actief verwerken en 
toepassen van kennis in oefeningen, 
projectwerk en praktisch onderzoek.

In het gemeenschappelijk deel van 
je bacheloropleiding ligt een sterke 
focus op de wetenschappelijke en 
technische basis. Daarnaast bouwen 
we van semester tot semester aan een 

overkoepelende leerlijn rond ingeni-
eursvaardigheden. Immers, enkel met 
deze combinatie kan je industriële 
problemen succesvol oplossen.

Ter kennismaking vind je op de vol-
gende pagina’s de beschrijvingen van 
de opleidingsonderdelen uit het eerste 
bachelorjaar.

OPLEIDINGSONDERDELEN 
EERSTE BACHELORJAAR

“De driejarige bacheloropleiding 
bestaat uit 180 studiepunten. De eerste  

90 studiepunten zijn gemeenschappelijk.”

WERKCOLLEGE

HOORCOLLEGE

LABO

In het eerste bachelorjaar indus-
trieel ingenieur is kennisverwer-
king heel belangrijk. Gemiddeld 
zijn er per week 21 contacturen. 
Je krijgt 30% van de contact-
tijd hoorcolleges, 60% van de 
contacturen wordt besteed aan 
werkcolleges en 10% aan labo’s.
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

8u30

Elektriciteit 

Basisprincipes 
mechanica:  
puntmassa’s 
(3 wekelijks)

9u30
Lineaire algebra 
en 2D-analyse

9u30

Elektriciteit  
(2 wekelijks)

10u30

10u30

Lineaire algebra 
en 2D-analyse

11u30

Elektriciteit
Lineaire algebra 
en 2D-analyse

Basisprincipes 
mechanica:  
puntmassa’s

11u30

12u30

12u30

Basic Engineering 
Skills

13u30

13u30

Lineaire algebra 
en 2D-analyse

Basisprincipes 
mechanica:  
puntmassa’s

14u30

Basic Engineering 
Skills

14u30

15u30

15u30

16u30 Basic Engineering 
Skills16u30

17u30

             Hoorcollege             Mix van hoorcollege en werkcollege             Werkcollege             Labo

Zo zou je lesweek er kunnen uitzien in het eerste kwartiel van het eerste bachelorjaar. Je studietijd omvat niet enkel het  
volgen van lessen, maar ook achteraf het overlopen van je notities, opzoekwerk, zelfstudie ... 
Zo zit je al snel aan 40 uren of meer per week. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning.

Week van een student industriële wetenschappen



- 16 -

Een ingenieur is in de eerste plaats een 
probleemoplosser. Hiervoor moet je een 
grafiek correct kunnen interpreteren, 
uit een berg informatie een probleem-
stelling afleiden, een grafische schets 
kunnen maken, kunnen spelen met 
oplossingsstrategieën en verschillende 
varianten van een oplossing laten uit-
rekenen in een wetenschappelijke pro-
grammeertaal. Al deze basisvaardighe-
den (en nog vanalles meer) komen aan 
bod in BeS. We werken hierbij met tal 
van vernieuwende onderwijstechnieken 
en leggen de lat hoog (maar haalbaar) 
zodat je snel te weten komt of je uit het 
juiste ingenieurshout gesneden bent.

Basic Engineering 
Skills

Veel ingenieurstoepassingen zijn blootgesteld 
aan krachten. In sommige toepassingen zijn deze 
krachten de oorzaak van een beweging (machi-
nes, voertuigen ...); andere toepassingen staan stil 
en vereisen dat er voldoende weerstand geboden 
wordt tegen optredende krachten (gebouwen, 
bruggen, machineframes...). Deze opleidingson-
derdelen bestuderen zowel de krachten op punt-
massa’s en starre lichamen, en de beweging die 
daaruit resulteert, alsook harmonische trillingen.

Analyse is de ‘taal van de ingenieur’ die hem toelaat 
om de wonderen van techniek en wetenschap te 
verstaan, te gebruiken en te helpen ontwikkelen. Bin-
nen dit opleidingsonderdeel bestudeer je integralen en 
functies (oppervlakken) in meerdere veranderlijken en 
los je eerste en hogere orde differentiaalvergelijkingen 
op die aan de grondslag liggen van tal van fysische 
en chemische verschijnselen. Aangezien je heel wat 
ingenieursproblemen enkel benaderend kan oplossen, 
leer je ook werken met numerieke methoden en ontdek 
je daarbij de mogelijkheden van het softwarepakket 
Matlab. 

In dit opleidingsonderdeel ontdek je de 
kracht van matrices in de context van 
lineaire transformaties (denk aan spiege-
lingen, rotaties, …) en los je meetkundige 
problemen op in het vlak en de ruimte. 
We gaan ook dieper in op eigenwaarden 
en eigenvectoren die een sturende rol 
vervullen bij de werking van dynamische 
processen. Verder leer je 2D functies en 
krommen afleiden en integreren en bekijk 
je de toepassingen ervan. Bij al deze 
topics ontwikkel je een sterk probleemop-
lossend denkvermogen en leer je werken 
met een symbolisch (CAS) rekentoestel 
om snel en efficiënt vraagstukken op te 
lossen.   

Basisprincipes mechanica: 
puntmassa’s en 
Basisprincipes mechanica: 
starre lichamen

3D-analyse en differentiaalvergelijkingen

Lineaire algebra en 2D-analyse

In dit opleidingsonderdeel bestudeer je 
de bouw en eigenschappen van atomen, 
metalen en veel gebruikte chemische 
verbindingen zoals zuren en zouten. Je leert 
hoe chemische verbindingen met elkaar 
reageren in de meest voorkomende chemi-
sche processen. Je krijgt inzicht in de basis 
van chemische thermodynamica en kinetica 
en komt te weten hoe externe parameters 
de ligging van het chemisch evenwicht 
beïnvloeden. Daarmee ben je als ingenieur 
gewapend met kennis en vaardigheden om 
chemische problemen in je dagdagelijkse 
omgeving te herkennen, te begrijpen en 
natuurlijk op te lossen.

Algemene Chemie 

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

In dit opleidingsonderdeel bestuderen we de 
basisprincipes van enkele fysische onderwer-
pen, hierbij verder bouwend op ‘Mechanica’. 
De nadruk ligt op onderwerpen die belangrijk 
zijn voor een industrieel ingenieur. We be-
studeren eerst kort hydrostatica en hydrody-
namica. Daarna worden de eigenschappen 
en toepassingen van licht- en geluidsgolven 
uitgebreid behandeld. We sluiten af met de 
basis van kernfysica en kernenergie. Het doel 
is meer inzicht te verkrijgen in deze fysische 
begrippen uit de verschillende vakdomeinen, 
dit ter voorbereiding op een aantal ingenieurs-
vakken in de hogere jaren.

Fysica: Golven
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In dit opleidingsonderdeel kom je meer 
te weten over de materialen en bouwste-
nen van elektronische componenten in 
het analoge en digitale domein. Verder 
bestudeer je verschillende werkings-
principes van een aantal sensoren om 
vervolgens zelf aan de slag te gaan om 
zelf een slimme apparaat te maken dat 
sensorsignalen te vertalen naar de digi-
tale wereld. 

Elektronische systemen

Een van de kernvragen die een ingenieur moet kunnen oplossen is het selecteren van geschikte
materialen voor innovatieve toepassingen en de wijze waarop deze kunnen geproduceerd worden.
In dit opleidingsonderdeel verwerf je basiskennis en inzichten over materiaaleigenschappen,
productieprocessen en de wisselwerking met de inwendige materiaalstructuur. Je leert ook de
basisprincipes van de methode van Ashby. Deze methode werd ontwikkeld om de materiaal- en
processelectie op een gestructureerde en wetenschappelijk verantwoorde manier aan te pakken.

Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie

Dingen sneller, gemakkelijker, eleganter maken: daar draait programmeren rond. Dat we dit aanleren 
spreekt dan ook voor zich. Maar het is meer dan code schrijven alleen. Programma’s moeten immers jaren 
mee gaan: uitbreidingen, bugfixes, nieuwe interfaces, … Dankzij een goed ontwerp kan dat probleemloos. 
Hiervoor leren we je object-gericht denken met alles erop en eraan: collections, erving, interfaces, …
Als programmeertaal gebruiken we Java, een taal  die op meer dan 3 miljard toestellen draait en voor de 
user interface het nieuwe JavaFX (“Java effects”).

Softwareontwerp in Java

Dit opleidingsonderdeel integreert project- en 
ingenieursvaardigheden door het uitwerken van 
een multidisciplinair project in groepen van 6 tot 
8 studenten. De kennis rond fysica, mechanica, 
elektriciteit en elektronica, chemie en grafisch 
ontwerpen zal aangewend moeten worden 
om een uitdagende opdracht van concept tot 
implementatie tot een goed einde te brengen. 
Om dit project te doen slagen, en de andere 
projectteams te kloppen in de onderlinge com-
petitie, zullen er begeleidingssessies voorzien 
worden rond grafisch ontwerpen – voor het 
uitwerken van het concept van het project – , 
rond projectmanagement – voor het opstellen 
en opvolgen van de planning en de te bereiken 
doelen – , en rond communicatievaardigheden 
voor de rapportering van de verwezenlijkingen in 
het Nederlands, Engels en Frans.

Project Engineering Skills

In Elektriciteit doe je basiskennis op 
over elektrodynamica: stromen van 
elektronen in geleiders, elektrostatica: 
ladingen in stilstand en uiteindelijk een 
basis wisselstroom: elektrische energie 
zoals ze bij je thuis wordt geleverd. Je 
leert een heleboel nieuwe begrippen, 
definities en wetten rond onderwerpen 
als de wetten van Kirchhoff, potenti-
aal, capaciteit en energie . Met deze 
theoretische bagage kun je je dan later 
verdiepen in het domein van onder 
meer elektrische energiedistributie, 
elektrische motoren en elektrische 
aandrijvingen.

Elektriciteit
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BOUWKUNDE

In deze opleiding verdiep je je in de 
kennis en het dimensioneren van 
verschillende bouwmaterialen, de 
stabiliteit en uitvoeringstechni-
sche aspecten van gebouwen en 
infrastructuurwerken met oog voor 
duurzaamheid, kwaliteit en eco-
nomische aspecten. 
Belangrijk is dat je onder begelei-

ding, individueel of in teamverband, 
bouwtechnische problemen in kaart 
brengt en op een innovatieve ma-
nier oplost.
Communicatieve en manage-
mentvaardigheden vullen je techni-
sche kennis verder aan.
Werf- en bedrijfsbezoeken, real 
life casestudies en stages dom-

pelen je meteen onder in het echte 
beroepsleven.

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.

Master IW: Bouwkunde

Bachelor IW:
Bouwkunde

2E BACHELORJAAR 3E BACHELORJAAR

2E SEMESTER

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Uitbreiding polyvalente 
basis - Wiskunde Toegepaste wiskunde 3

Ondernemen en  
maatschappij

De werf van A tot Z 1/Bouwmanagement 1 4 De werf van A tot Z 2/Bouwmanagement 2 4

Ondernemen 5

Ingenieur en maatschappij 2 3

Onderzoek en  
communicatie Onderzoek en communicatie - Bouwkunde 3 Bachelorproef - Bouwkunde 9

(Bouw)fysica en  
duurzaam bouwen

Bouwfysica 5
Duurzaam bouwen 3

Sterkteleer en 
structuurmechanica Structuurmechanica 1 6 Structuurmechanica 2 4

Gebouwen en hun 
onderdelen: technolo-
gie, dimensionering en 
innovaties

Bouwmaterialen 5
Dimensioneren van hout- en 
staalconstructies 1 4

Inleiding tot de bouwkunde/Inleiding tot de 
constructie van gebouwen 3 Dimensioneren van beton- en 

metselwerkconstructies 1 6

Civiele constructies en 
hun onderdelen: tech-
nologie, dimensionering 
en innovaties

Inleiding tot de bouwkunde/Inleiding tot civiele 
constructies 4 Wegontwerp en  

wegergonomie 1 4

Toegepaste hydraulica 3

Geotechniek Geotechniek 1 3

Implementeren  
en uitvoeren De werf van A tot Z 1/Topografie 2 De werf van A tot Z 2/ 

Speciale technieken en elektrische installaties 4

Uitvoeringstechnieken 3

TOTAAL 30 60

Het curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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CHEMIE / FOCUS BIOCHEMIE

Bachelor IW: 
Chemie

FOCUS BIOCHEMIE

2E BACHELORJAAR 3E BACHELORJAAR

2E SEMESTER

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Ondernemen en  
maatschappij

Ondernemen 5

Ingenieurs en maatschappij 2 3

Onderzoek en  
communicatie

Practicum chemie en basisonderzoeksvaar-
digheden 8 Bachelorproef - 

Biochemie 9

Proces design and 
engeneering

Massa en warmte: balansen en transport 4 Reactorkunde en toegepaste regeltechniek 4

Thermomechanische procesapparatuur 3 Scheidingsprocessen 3

Analyse en monitoring

Analytische chemie 1 4 Instrumentele analyse 4

Labo analytische en fysicochemie 3

Analytische scheidingstechnieken 3

Elektrochemische fysicochemie 4

Basis (bio)weten- 
schappen

Organische chemie 1 4 Organische chemie 2 3

Enzymkinetica 4

Biomoleculen 4 Biochemische thermodynamica 4

Industriële (bio)chemi- 
sche processen/
Biotechnologische 
processen

Industriële proceschemie 3 Industriële biochemie en microbiologie 3

Moleculaire  Biologie 4

Conditioneringstechnieken 4

TOTAAL 30 60

Als master in de industriële wetenschap-
pen: biochemie ontrafel je de geheimen 
van het leven zelf om deze te gebrui-
ken in de industrie. Kan je het over-
levingsmechanisme van schimmels op 
toxische grond toepassen in sanerings-
processen? Hoe ontwikkel je een snelle 
en betrouwbare test voor de diagnose van 
een levensbedreigende ziekte als hersen-
vliesontsteking 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 stomen 
we je klaar voor research, ontwikkeling, 
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.

Master IW: Biochemie

Het curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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CHEMIE / FOCUS CHEMIE

Als master in de industriële wetenschappen: chemie 
zorg je ervoor dat de industriële processen effi-
ciënter en milieuvriendelijker verlopen. 
Je zoekt naar duurzame alternatieven voor oude, 
petroleumgebaseerde productieprocessen. Je gaat 
na hoe industriële reststromen gerecycleerd kun-
nen 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, fijn-
chemie, milieu, ...) en dit zowel in research, ontwerp- 
als productieafdelingen, in analyse- en controlelabo-
ratoria. Maar ook consultancy, human resources en 
onderwijs behoren tot de mogelijkheden.

Master IW: Chemie

Bachelor IW: 
Chemie

FOCUS CHEMIE

2E BACHELORJAAR 3E BACHELORJAAR

2E SEMESTER

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Ondernemen en  
maatschappij

Ondernemen 5

Ingenieurs en maatschappij 2 3

Onderzoek en  
communicatie

Practicum chemie en  
basisonderzoeksvaardigheden 8 Bachelorproef - Chemie 9

Proces design and 
engineering

Massa en warmte:  
balansen en transport 4 Procescontrole 5

Labo Chemische Ingenieurstechnieken 3

Thermomechanische  
procesapparatuur 3 Chemische thermodynamica 3

Reactorkunde en toegepaste regeltechniek 4

Scheidingsprocessen 5

Analyse en monitoring

Analytische chemie 1 4 Instrumentele analyse 4

Labo Analytische en Fysicochemie 3

Analytische scheidingstechnieken 3

Elektrochemische fysicochemie 4

Basis (bio)weten- 
schappen

Organische chemie 1 4 Organische chemie 2 3

Biomoleculen 4

Industriële (bio)chemi-
sche processen

Industriële proceschemie 3 Industriële biochemie en microbiologie 3

Kunststoffen 1 3

TOTAAL 30 60

Het curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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ELEKTROMECHANICA  
/ FOCUS ELEKTROMECHANICA

Elektromechanica zet de wereld in beweging! Van microturbi-
nes 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 productiebeheer, zijn de 
pijlers van de opleiding elektromechanica energieconversie en mechanisch ontwerp. Energieconversie richt zich op alle 
aspecten van energie-efficiëntie, gaande van elektrische aandrijvingen en automatisatie tot thermische centrales of verbran-
dingsmotoren. Mechanisch ontwerp is een cyclus die start bij een concept dat vorm krijgt in een grafisch ontwerp. Dat 
ontwerp resulteert via materiaalkeuze, simulatie en keuze van productietechniek in een afgewerkt geheel.

Master IW: Elektromechanica

Bachelor IW: 
Elektromechanica
FOCUS ELEKTROMECHANICA

2E BACHELORJAAR 3E BACHELORJAAR

2E SEMESTER

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Algemeen Industriële proceschemie 3

Onderzoek en com-
municatie

Mechanisch ontwerp 6 ITC: Duits 3
Bachelorproef - Elektromechanica 9

Maatschappij /  
bedrijfsbeleid

Ingenieur en  maatschappij 2A/B 3

Ondernemen 5

ELO-ICT Toegepaste elektronica 4

Automatisering
Regeltechniek 5

Automatisering en elektrisch ontwerp 6

Elektrotechniek Elektrische machines 6 Aandrijvingen 6

Toegepaste  
Thermodynamica

Pompen en compressoren 5 Warmteoverdracht en verbranding 4

Industriële koeltechniek en luchtbehandeling 4

Mechanisch ontwerpen Gevorderde sterkteleer EM 5 Machine onderdelen 4

Materiaal en productie
Materiaalkunde en vormgeving 5 Toegepaste materiaalkunde 3

Toegepaste mechanica 4

TOTAAL 30 60

Het curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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De ontwikkeling van 
duurzame energie-

systemen 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 
inhoudelijke accenten binnen de vakdomeinen automatisering 
enerzijds en elektrotechniek en thermodynamica ander-
zijds. Thema’s die aan bod komen, zijn aandrijftechnieken, 
industriële netwerken, visualisatie, planning en optimale beheer-
sing van energie, het automatiseren, controleren en beheersen 
van systemen en processen, mechatronisch ontwerp, energe-
tische doorlichting, duurzame energieproductie, intelligente en 
optimale energieverdeling, efficiënt energiegebruik...Dit alles 
met aandacht voor praktijk, technologie, veiligheid en onderne-
mingszin. Als industrieel ingenieur energie ontwerp, ontwik-
kel, beheer en automatiseer je processen en (energie)
systemen en help je mee de uitdagingen van morgen te 
realiseren.

Master IW: Energie

Bachelor IW:  
Elektromechanica

FOCUS ENERGIE

2E BACHELORJAAR 3E BACHELORJAAR

2E SEMESTER

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Algemeen Industriële proceschemie 3

Onderzoek en com-
municatie

Mechanisch ontwerp 6 ITC: Duits 3
Bachelorproef- Elektromechanica 9

Maatschappij / bedrijfs-
beleid

Ingenieur en  maatschappij 2A/B 3
Ondernemen 5

ELO-ICT

Toegepaste elektronica 4

Microprocessoren en interfacing 4
Labview en digitale controle 4

Automatisering

Regeltechniek 5

Automatisering en elektrisch ontwerp 6

Meetsystemen 3

Elektrotechniek Elektrische machines 6 Aandrijvingen 6

Toegepaste Thermody-
namica Pompen en compressoren 5 Warmteoverdracht en verbranding 4

Industriële koeltechniek en luchtbehandeling 4

Mechanisch ontwerp, 
materiaal en productie

Gevorderde sterkteleer EM 5
Materiaalkunde en vormgeving 5

TOTAAL 30 60

ELEKTROMECHANICA  
/ FOCUS AUTOMATISERING - ELEKTROTECHNIEK

Het curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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ELEKTRONICA - ICT
Bachelor IW:

Elektronica - ICT
2E BACHELORJAAR 3E BACHELORJAAR

2E SEMESTER

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Ondernemen en  
maatschappij

Ondernemen 5

Ingenieur en maatschappij 2 3

Onderzoek en  
communicatie Onderzoek en communicatie - Elektronica - ICT 3 Bachelorproef Elektronica-ICT 9

Digitaal  
systeemontwerp Digitale elektronische schakelingen 5 System-on-chip design and experimentation 6

Analoog 
systeemontwerp

Analoge elektronica 2 6 Toegepaste analoge elektronica 4

Chipontwerp 4

Micro-en nano-elektronica 6

IT systemen
Algoritmes, datastructuren en databases 4 Softwareontwerp met C/C++ en Qt 4

Inleiding app-ontwikkeling 4

Systeemintegratie Instrumentatie 5 Computer architectures 6

Signalen

Signalen en systemen 3 Analoge regeltechniek 3

Digitale regeltechniek 4

Data- en telecommunicatie 6

TOTAAL 30 60

Elektronica en ICT zorgen continu voor vooruitgang. De moderne 
mens is omringd door hoogtechnologische 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 masteropleiding in aanraking komt. De kennis en vaardigheden die je opdoet tijdens de masteropleiding 
kun je direct toepassen in de praktijk. In de opleiding ligt de nadruk onder meer op elektronische technologie, embed-
ded software, analoge en digitale schakelingen en systemen, ICT-ontwerpmethodieken, cloud toepassingen en 
geavanceerde meettechnieken... Je masterproef is een technologisch project dat voortvloeit uit je stage in een bedrijf of 
onderzoeksinstelling. Onze studenten participeren in verscheidene projecten in de industrie, de zorgsector, telecom,enz.... 
Als industrieel ingenieur elektronica-ICT, kun jij bijdragen aan het gemakkelijker en aangenamer maken van het leven.

Master IW: Elektronica-ICT

Het curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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NUCLEAIRE TECHNOLOGIE

Wil jij meehelpen aan het ontwikkelen van innovaties binnen 
medisch-nucleaire technieken, reactortechnologie, meet-
technieken of milieutechnologie voor controle emissies of 
zuiveren van industriële sites? Als stralingsdeskundige verple-
gers, artsen, arbeiders uit verschillende sectoren en douaniers 
ondersteunen bij opsporen en veilig werken met bronnen en de 
controle van industriële installaties? Kies een gevarieerde car-
rière binnen nucleaire 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 oplossingen voor beheer en aanpak 
van radioactief afval en verontreinigde terreinen. Kernfusie-
reactoren en deeltjesversnellers zijn paradepaardjes van 
wetenschappelijke vooruitgang. Stralingsbescherming voor 
astronauten is noodzakelijk voor toekomstige ruimtereizen. 
Nieuwe vormen van radiotherapie worden geïmplementeerd 
bij de behandeling van kankers.

Master IW: Nucleaire Technologie

Bachelor IW:  
Nucleaire  

Technologie

2E BACHELORJAAR 3E BACHELORJAAR

2E SEMESTER

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Ondernemen en  
maatschappij

Ingenieur en maatschappij 2 3
Ondernemen 5

Onderzoek en  
communicatie

Onderzoek en communicatie - Nucleaire Tech-
nologie 3 Bachelorproef - Nucleaire Technologie 9

Nucleaire  
wetenschappen

Introductie kernfysica 6 Kernfysica en stralingsfysica 6

Radiochemie 4

Nucleaire 
reactortechnologie

Materiaalkunde NT 5 Procestechnologie 5

Reactortechnologie 3

Stralingsbescherming
Radiobiologie en stralingsbescherming 4

Meettechnologie en 
elektronica

Nucleaire meettechniek 1 3 Nucleaire meettechniek 2 3

Signalen en systemen 3 Analoge regeltechniek 3

Nucleaire en medische elektronica 6 Instrumentation and control system ** 7

Medische-nucleaire 
technologie

Technieken radiologie  
en nucleaire geneeskunde ** 4

Milieutechnologie

Milieuproblematiek 4 Analytische analysemethoden 1 4

Analytische analysemethoden 2 * 4

Organische analysemethoden * 7

TOTAAL 30 60*/60 **

* afstudeerrichting milieutechnologie     ** afstudeerrichting nucleaire en medische technologie

Het curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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VERPAKKINGSTECHNOLOGIE

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.

Master IW: Verpakkingstechnologie

Bachelor IW: 
Verpakkings- 
technologie

2E BACHELORJAAR 3E BACHELORJAAR

2E SEMESTER

LEERDOMEIN  OPLEIDINGSONDERDELEN SP  OPLEIDINGSONDERDELEN SP

Ondernemen en  
maatschappij

Ingenieur en maatschappij 2 3

Ondernemen 5

Onderzoek en  
communicatie Packaging Engineering Skills 6 Bachelorproef - Verpakkingstechnologie 9

Chemie
Organische chemie 4 Polymeerchemie 4

Analysemethoden 7

Materialen

Verpakkingsmaterialen 1 5 Verpakkingsmaterialen 2 4

Materiaalkunde en vormgeving 5 Fysische en mechanische  
materiaalkarakterisatie 4

Printtechnologie en lijmtechnieken 3

Packaging Microbiologie voor verpakkingsingenieurs 4 Conditioneringstechnieken 6

Automatisering
Signalen en systemen 3 Analoge regeltechniek 3

Automatisering en elektrisch ontwerp 6

Logistiek
Inleiding logistiek 3 Duurzame logistiek 3

Supply chain logistics 3

TOTAAL 30 60

Het curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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“Wist je dat praktijkervaring industrieel 
ingenieurs een voorsprong op de arbeidsmarkt 

geeft? Bedrijfsleiders rekruteren vaak stagiairs. 
Een stage biedt de kans om de student op 

verschillende vlakken te leren kennen.”

PRAKTIJKERVARING

Praktijk in de opleiding

Tijdens je bacheloropleiding maak je 
kennis met de praktijk door bijvoor-
beeld bedrijfsbezoeken en labo’s. Op 
de campus in Diepenbeek beschikken 
we over een uitgebreide en hoogtech-
nologische laboratoriuminfrastructuur. 
De labo’s analytische chemie, kunst-
stoffen, procesautomatisatie, robo-
tica en visie en cad-cam zijn slechts 
enkele voorbeelden uit een lange lijst 
van praktijkgerichte laboratoria.

In de master wordt de masterproef 
vaak gekoppeld aan een bedrijfs-
stage. Het is een meerwaarde om de 
masterproef in samenwerking met 
een bedrijf en in combinatie met een 
bedrijfsstage te organiseren. De cul-
tuur, sfeer en werkomstandigheden 
van een bedrijf kan de campus je 
binnen de opleiding immers onmo-
gelijk zelf aanbieden. De praktische 
ervaring (assertief zijn, verantwoorde-
lijkheid opnemen, theorie toepassen 
in praktijk …) die je via een bedrijfs-
stage verwerft, is een verrijking voor je 
diploma.

Glass award masterproef 
bouwkunde
Simon Seynaeve en Freya Leurs wonnen in 2016 de eerste prijs (ex aequo) 
van de XVIde Student’s Glass Award met hun masterproef bouwkunde “Design 
of Primary Laminated Glass Elements”. Deze prijs wordt geschonken door het 
Verbond van de Glasindustrie.

Deze thesis behandelde de berekening van primaire gelamelleerde glaselementen 
(kolommen, balken, (vloer)panelen en verbindingen) gebaseerd op up-to-date 
designregels. Op Europees of Belgisch niveau bestaat er echter nog geen 
uniforme designregelgeving waardoor deze berekeningen berusten op andere 
nationale regelgevingen betreffende structurele toepassingen van glas. Het project 
van het Museum van Europese Geschiedenis in Brussel fungeerde als case studie 
ter validatie van de voorgestelde ontwerpmethodes. Voor de simulaties gebruikten 
de studenten eindige-elementen. De resultaten hiervan werden vergeleken met de 
analytische resultaten. 

Prijs VKW Limburg masterproef 
verpakkingstechnologie
VKW Limburg reikt jaarlijks een masterproefprijs uit tijdens de proclamatie 
Industriële ingenieurswetenschappen. De jury kijkt daarbij vooral naar “de 
toegevoegde waarde voor een specifiek bedrijf of voor het bedrijfsleven in het 
algemeen”.

Industrieel ingenieur Liesbeth Dehaen (verpakkingstechnologie) maakte 
indruk met haar masterproef bij ANL Plastics in Wellen over de implementatie 
van productmetingen tijdens het productieproces van gethermoformeerde 
verpakkingen, om alzo klantenclaims te verminderen.

De laureaten kregen niet alleen een cheque van 500 euro mee naar huis, maar 
worden door Jong VKW Limburg en VKW Limburg ook getrakteerd op enkele 
bedrijfsbezoeken en twee seminaries naar keuze.
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ACRO
iiw.kuleuven.be/onderzoek/acro

ES&S 
iiw.kuleuven.be/onderzoek/ess

EMAP 
uhasselt.be/UH/IMO/Visit-the-groups/Engineering- 
materials-amp-amp-applications-(EMAP).html

Cel kunststoffen 
iiw.kuleuven.be/onderzoek/kunststoffen

Lab4U 
iiw.kuleuven.be/onderzoek/lab4U

CERG:
uhasselt.be/cerg

NuTeC
uhasselt.be/nutec

VerpakkingsCentrum
uhasselt.be/verpakkingscentrum

Een greep uit onze onderzoeksgroepen:

Toegepast onderzoek
In de industriële ingenieurswetenschappen richt het onderzoek zich op vragen uit bedrijven en organisaties. Ze bouwen 
mee aan de brug tussen het fundamenteel onderzoek en de praktische realisatie van onderzoeksresultaten in de praktijk. 
Om concurrentieel te blijven moeten kleine en grote ondernemingen in Vlaanderen inzetten op innovatie. Daarvoor is toe-
gepast onderzoek dat focust op de praktische realisatie in een bedrijf of organisatie belangrijk. Diverse domeinen van het 
toegepast onderzoek komen aan bod in je opleiding. Tijdens je studies ontwikkel je zelf ook onderzoeksvaardigheden.
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INTERNATIONALE 
ERVARING

Zin om je grenzen te verleggen? Tijdens je opleiding 
heb je een waaier aan internationale mogelijkheden voor 
studie, stage en masterproefonderzoek, van dichtbij 
in Wallonië tot veraf in een ontwikkelingsland. Een verblijf 
in het buitenland verlengt je studieduur niet. Het levert je 
ook geen buitenlands diploma op. Het geeft je diploma wel 
een extra dimensie en bezorgt je bovendien een schat aan 
levenservaringen. Je maakt kennis met een vreemde taal, 
een nieuwe cultuur en een ander onderwijssysteem.

Een buitenlandervaring kun je op heel wat manieren 
opdoen. De uitwisselingen naar een Europese universiteit 
via het Erasmus+-programma zijn de bekendste. 
Maar je hebt ook heel wat reisbeurzen om projecten in 
ontwikkelingslanden op te zetten. 

Als student van de gezamenlijke opleiding van KU 
Leuven en UHasselt kun je snuisteren in het aanbod 
partneruniversiteiten van beide instellingen. Je hebt 
bijgevolg een ruime keuze aan bestemmingen! 

Niels Brouwers, afgestudeerd in 2016 als Industrieel 
Ingenieur verpakkingstechnologie aan de gezamenlijke 
opleiding UHasselt en KU Leuven, heeft tijdens zijn oplei-
ding internationale ervaring opgedaan via zijn bachelor-
proef die werd uitgevoerd aan de universiteit van Reims 
(L’ESIREIMS, FR) en zijn masterproef die werd uitgevoerd 
aan de California Polytechnic State University (CalPoly, 
California, VS). 

In Reims bestudeerde hij de biologische afbreekbaarheid 
van een gecoëxtrudeerd schuim van zetmeel en polymelk-
zuur (PLA) onder composteringsomstandigheden. In Califor-
nië deed hij onderzoek naar het verbeteren van de selectieve 
adsorptie-eigenschappen van het biopolymeer PLA door het 
toevoegen van metaal-organische roosters (MOF deeltjes) 
voor potentiële verpakkingsdoeleinden.

Tijdens de conferentie van de International Association of 
Packaging Research Institutes (IAPRI) in juni 2016 impo-
neerde hij de bestuursleden met de onderzoeksresultaten 
van zijn masterproef en werd hij geselecteerd voor de IAPRI 
Scholarship, gesponsord door PepsiCo. Hierdoor kon hij 
nog 6 maanden langer onderzoek doen aan Cal Poly op de 
mixed matrix membranes met verschillende verhoudingen 
van PLA en MOF en hierop diverse karakteriseringstech-
nieken toepassen. In maart 2017 heeft hij zijn onderzoek 
voorgesteld tijdens het IAPRI symposium in Lausanne (CH) 
en de resultaten zijn ondertussen ook gepubliceerd in een 
wetenschappelijk tijdschrift.

Begin van een buitenlandse carrière

Hij voegt verder toe: “Cal Poly was de perfecte plaats voor 
mij om mijn kennis over dit onderwerp uit te breiden en om 
te groeien als verpakkingsingenieur”. 
Niels heeft hierna vrij snel zijn droomjob gevonden als 
Packaging Development Specialist bij AB InBev in de UK, 
en haalt momenteel enorm veel voldoening uit zijn internati-
onale positie voor een van de grootste FMCG bedrijven ter 
wereld.
(FMCG: fast-moving consumer goods)
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STUDENTEN BOUWEN WINDMOLEN IN SENEGAL

Any way the wind blows 
Bedenk een alternatieve energiebron voor een 
schooltje in Nianing (Senegal) die de stroom-
pannes, waarmee ze dagelijks geconfronteerd 
worden, kan opvangen. Die uitdaging wilden 
Jeroen Aerts en Joachim Broeders maar wat 
graag aangaan. De studenten industrieel 
ingenieur vonden in hun masterthesis niet al-
leen een theoretisch antwoord op papier, maar 
trokken ook drie maanden lang naar Senegal 
om zélf een windmolen te bouwen. 
“Als je je masterproef kan koppelen aan een maatschappelijk 
relevant project dat écht een verschil maakt in het leven van 
anderen, dan is dat een unieke kans die je met beide handen 
moet grijpen, vind ik. Bovendien is zo’n Afrikaans avontuur 
op persoonlijk vlak een onvergetelijke ervaring”, zegt Joachim 
Broeders. Toen docent Wim Deferme hem en medestudent 
Jeroen Aerts de vraag van vzw Students for Energy in Africa 
voorlegde, hebben ze dan ook niet lang getwijfeld.

Hoe kijken jullie op die ervaring terug?

JEROEN: “Ook al slijten we de rest van onze carrière wellicht 
in de Europese industrie, dit Senegalese avontuur heeft 
ons geen windeieren gelegd. We hebben met heel weinig 
middelen in een onbekende omgeving een windmolen 
gebouwd. Op technisch vlak hebben we misschien niet veel 
bijgeleerd, maar qua creativiteit en out-of-the-box denken 
hebben we immense stappen voorwaarts gezet. En ook mijn 
Frans, waar ik altijd mee geworsteld heb, heeft een flinke 
boost gekregen.

JOACHIM: “Je leert veel oplossingsgerichter denken. Lukt 
plan A niet? Geen probleem. Dan zoeken we een andere 
oplossing. En je leert wel relativeren als je drie maanden tus-
sen de plaatselijke bevolking leeft. De inwoners van Nianing 
hebben ’s avonds wel eten op tafel, maar daar houdt het 
ook op. Ze leven van dag tot dag. Hebben ze vandaag goed 
verdiend? Dan kopen ze vandaag een dure vis. Of er mor-
gen ook geld zal zijn voor vis? Dat weten ze niet.”
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      BEROEPSUITWEGEN

* BOUWKUNDE

> Calculator
> Ontwerpingenieur
> Stabiliteitsingenieur
> Technisch directeur bouwbedrijf
> Werfleider
> Hoofd technische dienst
> Regio-ingenieur waterwerken
> Projectleider
> Werkvoorbereider
> Raadgevend ingenieur
> Districtchef Wegen & Verkeer
> Labo-ingenieur bouwmaterialen

* INDUSTRIEEL INGENIEUR

> Salesmanager
> Projectingenieur
> Ontwerper
> Consultant
> Sales engineer
> Productieleider
> Projectmanager
> Leraar hoger of secundair onderwijs
> Wetenschappelijk onderzoeker
> Zelfstandige - Zaakvoerder
> Technisch auditeur
> ...

* BIOCHEMIE

> Brouwer
> Voedingscontroleur
> Kwaliteitsmanager
> Voedingstechnoloog
> Biotechnoloog
> HACCP-manager
> Microbioloog
> Biokatalyse-expert
> Forensisch onderzoeker
> Fermentatie-ingenieur

* CHEMIE

> Productie-ingenieur
> Procesingenieur
> Kunststofconsulent
> Materiaaldeskundige
> Corrosiedeskundige
> Milieutechnoloog
> Chemische procesanalist
> Procestechnoloog

Regelmatig duiken alarmerende berichten op rond het te-
kort aan ingenieurs. Zelfs als je nog niet afgestudeerd bent, 
zullen er op de arbeidsmarkt veel deuren voor je open-
gaan. Als industrieel ingenieur ben je gericht op de praktijk 
en kun je vanuit je technische en wetenschappelijke kennis 

concrete vragen uit de technologische wereld oplossen. 
Naargelang je interesse kom je in een managementtraject 
terecht of in een expertentraject. Je hebt toegang tot een 
heel gevarieerd gamma van functies in heel wat sectoren. 
Kortom: je diploma biedt je een veelbelovende toekomst. 
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“Je brede vakkennis, je ervaring met onderzoek en 
industrie en je goede communicatie skills zorgen voor 

goede arbeidsmarktkansen.”

* ELEKTROMECHANICA

> Hoofd onderhoud
> Matrijsontwerper
> Machinebouwer
> Kunststofconsulent
> Supply chain manager
> Projectingenieur  

machinebouw
> Spuitgiet specialist
> Productieleider
> Productontwikkelaar
> Productielijnmanager

* ENERGIE

> Systeemintegrator
> Automation consultant
> Projectingenieur
> Hoofd elektrische dienst
> Energiedeskundige
> Ontwerper elektrische aandrijfsystemen
> Ontwerper elektrische installaties
> Specialist smart grids
> Ontwerper/beheerder elektriciteitsnet
> Specialist Power Quality
> Energieadviseur
> Automatiseringsspecialist
> Productieleider

* ELEKTRONICA – ICT

> 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

* NUCLEAIRE TECHNOLOGIE

> Stralingsdeskundige
> Medisch ingenieur
> Ziekenhuisfysicus
> Nucleair ingenieur
> Reactortechnoloog
> Milieucoördinator
> Milieutechnoloog
> Procesingenieur
> Stralingsfysicus

* VERPAKKINGSTECHNOLOGIE

> Verpakkingsingenieur
> Logistiek ingenieur
> Logistiek manager
> Materiaaldeskundige
> R&D ingenieur
> Projectingenieur automatisatie  

verpakkingslijnen
> Designingenieur
> Productontwikkelaar
> Voedingstechnoloog
> Milieuadviseur
> Inkoopmanager
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GETUIGENISSEN

Geen enkele dag is dezelfde

“Ik wist na het middelbaar nog niet per se welke richting ik uit wou. Het 
gemeenschappelijk programma in de opleiding sprak mij aan. Het gaf me 
een goed inzicht in welke vakken ik graag deed en welke mij minder lagen. 
Hierdoor kon ik een juiste keuze maken.”

“Ik ben nu een jaar aan de slag als werfleider bij Martens Wegenbouw. Ik 
had na het afstuderen het gevoel dat ik de bouw pas zou leren kennen na 
een paar jaar praktijkervaring. Daarom ben ik de werf opgegaan. Ik zorg 
ervoor dat alle materiaal op tijd op de werf is, dat de plannen uitgezet wor-
den op het veld, dat planningen gemaakt en opgevolgd worden, ik maak 
vorderingsstaten op. Geen enkele dag is dezelfde.”

Inez Schoenaerts, industrieel ingenieur bouwkunde

Geen twijfel mogelijk: ik zou 
industrieel ingenieur worden

“Ik wist al op vrij jonge leeftijd dat ik een technisch gerichte opleiding wou 
volgen. Daarom veranderde ik op mijn 15 van Latijn naar Industriële Weten-
schappen. Die overgang is me zo goed meegevallen dat ik toen niet meer 
twijfelde: ik zou industrieel ingenieur worden.”

“Na mijn afstuderen kon ik meteen aan de slag als Packaging Engineer voor 
Scania Parts Logistics. Dit is het reserve-onderdelenmagazijn van Scania 
van waaruit reserve-onderdelen van Scania’s naar de hele wereld worden 
verzonden. Als Engineer heb ik verschillende taken waaronder ervoor zor-
gen dat elk onderdeel dat tot mijn assortiment behoort, juist verpakt wordt. 
Hierbij moet ik rekening houd met het verschillende parameters: materiaal, 
breekbaarheid, type … Ik zorg ook voor betere en nieuwere verpakkingen 
op basis van de behoefte van de klanten. Ik zit regelmatig samen met de 
verpakkingsingenieurs van andere Scania-afdelingen om verpakkingen 
doorheen het hele proces te bespreken en optimaliseren. Ook met de leve-
ranciers heb ik vele contacten om de verpakking en de manier van aanle-
veren te bespreken. Dat maakt het een boeiende en variërende job. Je kan 
nooit voorspellen wat er op een dag allemaal gaat gebeuren.”

Brechtel Coox, industrieel ingenieur verpakkingstechnologie
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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 in-
schrijfbalie 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 
2018 - 2019 betaal je, indien je 60 
studiepunten opneemt, 108,8 euro als 
beursstudent, 484,3 euro als bijna-
beursstudent en 922,3 euro als niet-
beursstudent. De meest recente info 
kan je steeds terugvinden op 
www.uhasselt.be/studiegelden

meer info op 
www.uhasselt.be/inschrijven

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 huisves-
ting@uhasselt.be). De kamers uit het 
kamerbestand (Hasselt, Genk, Diepen-
beek) behoren tot de best ingerichte 
en goedkoopste in Vlaanderen. Je 
vindt hier een aanbod van meer dan 
3.000 kamers. Huurprijzen bedragen 
gemiddeld 300 euro per maand. Huren 
kun je voor een periode 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 beschikbaar.

Studenten die een kamer huren uit het 
kamerbestand van UHasselt en aan 
bepaalde financiële voorwaarden vol-
doen, hebben recht op een woontoe-
lage. De woontoelage varieert tussen 
435 euro en 760 euro (2017-2018).

meer info op 
www.uhasselt.be/op-kot

HOE WORD JE STUDENT  
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN?
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HOEVEEL KOST STUDEREN?
JE VOORDELEN 
ALS STUDENT VAN 
DE GEZAMENLIJKE 
OPLEIDING VAN 
UHASSELT EN 
KU LEUVEN

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 studie-
toelage uit aan studenten. Daar zijn 
uiteraard voorwaarden aan verbonden. 
Wil je weten of jij in aanmerking 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. 

meer info op 
www.uhasselt.be/socialedienst

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

Sommige handboeken kun je meerdere 
jaren gebruiken. Studenten die aan be-
paalde financiële voorwaarden voldoen, 
komen in aanmerking voor een boeken-
toelage 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 voorwaar-
den, kun je voor je UHasselt laptop bo-
vendien beroep doen op een afbeta-
lingsplan zonder intrest. Studenten die 
aan bepaalde financiële voorwaarden 
voldoen, komen eenmalig in aanmer-
king voor een laptop-/tablettoelage. 
De toelage varieert tussen 100 euro en 
250 euro (2017-2018).

Meer info over toelagen van de Vlaam-
se Overheid, toelagen via UHasselt en 
andere financiële tegemoetkomingen 
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

• gratis bibliotheekkaart PBL
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PRAKTISCHE INFORMATIE

meer info over de ligging van de verschillende gebouwen op www.uhasselt.be/contact-en-ligging

De opleing tot industrieel ingenieur in Diepenbeek is een gezamenlijk opleiding van UHasselt en KU Leuven. UHasselt 
treedt op als eerste contactpunt voor inschrijvingen en studentenvoorzieningen.

UNIVERSITEITSLAAN (N702)

Agoralaan

W
et
en

sc
ha
ps
pa

rk

A
go

ra
la
an

Wetenschapspark

G
in
de

ro
ve
rs
tr
aa
t

Gebouw D

Gebouw H

Gebouw B

H

D

B

Technologie 
Centrum

Voor je eerste inschrijving aan de universiteit en voor alle contacten met de studentenadministratie kom je naar de 
hoofdzetel van UHasselt. Deze vind je in de Oude Gevangenis op Campus Hasselt, aan de Martelarenlaan in Hasselt.

De diensten van de studentenadministratie en studentenvoorzieningen, de ombuds en studieloopbaanbegeleiders van 
de gezamenlijke opleiding UHasselt en KU Leuven, kun je natuurlijk ook contacteren op campus Diepenbeek. Je vindt 
ze daar  in gebouw D, maar ook in gebouw H en B.

CAMPUS DIEPENBEEK

Je volgt les in gebouw B, D of H. 

In alle gebouwen kan er gestudeerd 
worden in de computerlokalen, 
studie- en studentenruimtes en in het 

studentenrestaurant. In gebouw D 
beschik je bovendien over: de biblio-
theek, cafetaria en restaurant, campus 
boekhandel... Met je laptop kun je 
hier overal draadloos inloggen of via 

één van de talrijke inplugpunten. Als 
student industrieel ingenieur kun je ook 
gebruik maken van de bibliotheek van 
gebouw B.



VRAGEN?

www.uhasselt.be/studentenadministratie
www.uhasselt.be/studiebegeleiding

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
www.uhasselt.be/studiebegeleiding
www.uhasselt.be/studieloopbaanbegeleiding

Meer informatie over de opleiding:

 Kathleen Bovin

 studieloopbaanbegeleidingIIW@uhasselt.be

 011 26 90 81

 www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen

Neem alvast een kijkje op onze Facebookpagina’s!
www.facebook.com/uhasselt
www.facebook.com/KULeuven
www.facebook.com/FaculteitIIW

Volg ons ook op Twitter
@uhasselt
@KU_Leuven
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PROEVEN VAN 
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN

INFODAGEN 
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

MEELOOPDAGEN & PROEFRITTEN
OP WOENSDAGNAMIDDAG OF TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES

Voor de exacte data en om je vooraf in te schrijven, kun je terecht op 
www.uhasselt.be/uhasseltatschool


