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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  
VAN HET BESTUURSCOMITÉ KWALITEITSZORG

Voor u ligt het rapport van de visitatiecommissie Industrieel productont-

werpen. Deze visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over 

haar evaluatie van de opleiding Industrieel productontwerpen aan de 

Hogeschool West-Vlaanderen. Daarbij geeft zij toelichting bij de oordelen 

en aanbevelingen die resulteren uit het kwaliteitsonderzoek dat zij heeft 

verricht bij de bezochte opleiding. Dit initiatief kadert in de opdracht van 

de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de 

externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs.

Het visitatierapport is in de eerste plaats bedoeld voor de betrokken oplei-

ding. Daarnaast wil het rapport aan de maatschappij objectieve informatie 

verschaffen over de kwaliteit van de geëvalueerde opleiding. Daarom is het 

visitatierapport ook op de webstek van de VLUHR publiek gemaakt.

Dit visitatierapport geeft een momentopname weer van de betrokken op-

leiding en vertegenwoordigt daarmee slechts één fase in het proces van 

blijvende zorg voor onderwijskwaliteit. Immers, al na korte tijd kunnen de 

opleidingen gewijzigd zijn, al dan niet als reactie op de oordelen en aanbe-

velingen van de visitatiecommissie.

Graag dank ik namens het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR 

de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor de bestede tijd 

alsook voor de deskundigheid waarmee zij hun opdracht hebben uitge-

voerd. De visitatie was ook enkel mogelijk dankzij de inzet van velen die 

binnen de opleiding betrokken waren. Ook hen willen wij daarvoor onze 

erkentelijkheid betuigen.

Hopelijk ervaart de opleiding dit rapport als een kritische weerspiegeling 

van haar inspanningen en als een bijkomende stimulans om de kwaliteit 

van het onderwijs in de opleiding te verbeteren.

Nik Heerens
Voorzitter Bestuurscomité Kwaliteitszorg 



4 

  Voorwoord van de voorzitter van het Bestuurscomité 

Kwaliteitszorg 3

DEEL 1 ALGEMEEN DEEL
 Hoofdstuk I De onderwijsvisitatie  

Industrieel productontwerpen 9

 Hoofdstuk II Tabel met scores 13

DEEL 2 OPLEIDINGSRAPPORTEN EN SAMENVATTINGEN
 Hoofdstuk I Hogeschool West-Vlaanderen  19

BIJLAGE
  Personalia van de leden van de visitatiecommissie  41



 5

VERIFIEERBARE FEITEN1

  Algemeen
 Hoofdstuk I Bezoekschema

  Per opleiding
 Hoofdstuk II Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie 

tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten 

opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR

 Hoofdstuk III Schematisch programmaoverzicht met vermelding van 

het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel

 Hoofdstuk IV Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld 

naar categorie van aanstelling

 Hoofdstuk V Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal 

aantal studenten

 Hoofdstuk VI De studieduur tot het behalen van het diploma per 

instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per 

afstuderende cohorte

 Hoofdstuk VII Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de 

opleiding met betrekking tot internationalisering 

conform de visie van de opleiding, met minimaal 

de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde 

definities

1 De verifieerbare feiten voor de visitatie Industrieel productontwerpen zijn terug te vinden op 
www.vluhr.be/kwaliteitszorg





Algemeen deel 
DEEL 1





De onderwijsvisitatie Industrieel productontwerpen 9

HOOFDSTUK I
De onderwijsvisitatie  
Industrieel productontwerpen

1 INLEIDING

In dit rapport brengt de visitatiecommissie Industrieel productontwerpen 

onder voorzitterschap van Maka De Lameilleure, verslag uit van haar be-

vindingen over de professionele bacheloropleiding Industrieel productont-

werpen van Hogeschool West-Vlaanderen die zij in het voorjaar 2014, in 

opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), 

heeft bezocht.

Dit initiatief kadert, conform de decretale opdracht, in de werkzaamhe-

den van de VLUHR met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de 

externe beoordelingen van het onderwijs aan de Vlaamse universiteiten, 

hogescholen en andere ambtshalve geregistreerde instellingen.

2 DE BETROKKEN OPLEIDINGEN

De opleiding Industrieel productontwerpen wordt door één instelling aan-

geboden. Dit visitatierapport geeft de bevindingen weer van de commissie. 

Ingevolge haar opdracht heeft deze commissie Hogeschool West-Vlaande-

ren van 26 tot en met 27 mei 2014 bezocht.
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3 DE COMMISSIE

3.1 Samenstelling

De samenstelling van de commissie Industrieel productontwerpen werd 

bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 4 oktober 2013, 13 

november 2013 en 14 februari 2014. De samenstelling van de visitatiecom-

missie kreeg op 31 maart 2014 een positief advies van de NVAO.

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

 – Voorzitter

 - Mevrouw Maka De Lameillieure, managing director bij Flanders 

InShape.

 – Domeindeskundig lid

 - de Heer Guy Van Wijmeersch, Director Product Marketing bij Barco.

 – Onderwijskundig lid

 - Mevrouw Regine W. Vroom, assistent-professor aan de TU Delft in 

het vakgebied Product design & Computer aided design.

 – Student-lid

 - Mevrouw Lauren Absillis, studente Interieurvormgeving, LUCA 

School of Arts.

 – Secretaris

 - Mevrouw Ciska De Ruyver, stafmedewerker kwaliteitszorg ver-

bonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en 

Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van 

deze visitatie.

Voor korte curricula vitae van de commissieleden wordt verwezen naar 

bijlage 1.

3.2 Taakomschrijving

Van de visitatiecommissie wordt verwacht dat zij 

 –  gemotiveerde en onderbouwde oordelen geeft over de opleiding aan de 

hand van het beoordelingskader.

 – aanbevelingen formuleert om waar mogelijk te komen tot kwaliteits-

verbetering, en 

 – de bredere samenleving informeert over haar bevindingen.
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3.3 Werkwijze

3.3.1 Voorbereiding

Ter voorbereiding van de visitatie werd aan de instelling gevraagd een zelf-

evaluatierapport op te stellen. De Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR heeft 

hiervoor een visitatieprotocol ter beschikking gesteld, waarin de verwach-

tingen ten aanzien van de inhoud van het zelfevaluatierapport uitgebreid 

zijn beschreven. Het zelfevaluatierapport volgt de opbouw van het accre-

ditatiekader.

De commissie ontving het zelfevaluatierapport enkele weken voor het ei-

genlijke bezoek, waardoor zij de gelegenheid kreeg dit document vooraf 

zorgvuldig te bestuderen en het bezoek grondig voor te bereiden. De com-

missieleden werden bovendien verzocht om elk een tweetal afstudeerwer-

ken grondig door te nemen vooraleer het bezoek plaatsvond.

De commissie hield haar installatievergadering op 7 mei 2014. Tijdens deze 

vergadering werden de commissieleden verder ingelicht over het visitatie-

proces en hebben zij zich concreet voorbereid op het af te leggen bezoek. 

Bijzondere aandacht is besteed aan een eenduidige toepassing van het be-

oordelingskader en het visitatieprotocol. Verder werd het programma van 

het bezoek opgesteld (zie verifieerbare feiten) en werd een eerste bespreking 

gewijd aan het zelfevaluatierapport.

3.3.2 Bezoek aan de instelling

Tijdens het in situ bezoek aan de instelling heeft de commissie gesprek-

ken kunnen voeren met de verschillende betrokkenen bij de opleiding. Het 

bezoekschema voorzag gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de studenten, de docenten, de alumni en de opleidingsgebonden onder-

steuners.

Daarnaast werd een bezoek aan de faciliteiten (inclusief bibliotheek, les-

lokalen en computerfaciliteiten) ingepland. Ten slotte was er een spreek-

uur waarop de commissie bijkomend leden van de opleiding kon uitnodi-

gen of waarop personen op een vertrouwelijke wijze door de commissie 

konden worden gehoord.

Ook werd aan de instelling gevraagd – als een derde bron van informa-

tie – om een aantal documenten ter inzage te leggen ten behoeve van de 

commissie. Tijdens het bezoek is voldoende tijd uitgetrokken om de com-

missie de gelegenheid te geven om deze documenten te bestuderen. De 
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documenten die ter inzage van de commissie werden gelegd, waren: ver-

slagen van overleg in relevante commissies/organen, een representatieve 

selectie van handboeken/studiemateriaal, indicaties van de competenties 

van het personeel, de toets- en evaluatieopgaven waarvan de commissie 

heeft aangeven dat zij die tijdens het bezoek wenst in te kijken en een bij-

komend aantal afstudeerwerken. Daar waar de commissie het noodzake-

lijk achtte heeft zij bijkomende informatie opgevraagd tijdens het bezoek 

om haar oordeel goed te kunnen onderbouwen.

Aan het einde van het bezoek werden, na intern beraad van de commissie, 

de voorlopige bevindingen mondeling aan de gevisiteerde opleiding mee-

gedeeld.

3.3.3 Rapportering

Als laatste stap in het visitatieproces heeft de visitatiecommissie per gene-

rieke kwaliteitswaarborg haar bevindingen, overwegingen, het oordeel en 

verbetersuggesties geformuleerd. Een overzicht van de verbetersuggesties 

die de commissie doet ten aanzien van de opleiding is achteraan bij het 

rapport opgenomen.

De opleidingsverantwoordelijken van de betrokken opleiding werden in de 

gelegenheid gesteld om op het concept van het rapport te reageren alvo-

rens de tekst ervan definitief werd vastgelegd.



HOOFDSTUK II
Tabel met scores

In de hierna volgende tabel wordt het oordeel van de commissie op de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het accreditatiekader weergegeven.

Per generieke kwaliteitswaarborg wordt in de tabel aangegeven of de oplei-

ding hier volgens de commissie onvoldoende, voldoende, goed of excellent 

scoort. In het opleidingsrapport is inzichtelijk gemaakt hoe de commis-

sie op basis van de beoordelingscriteria tot een beoordeling per generie-

ke kwaliteitswaarborg en vervolgens tot een eindoordeel is gekomen. De 

oordelen zijn zo goed mogelijk onderbouwd met feiten en analyses. Het 

is dan ook duidelijk dat de scores in onderstaande tabel gelezen en geïn-

terpreteerd moeten worden in samenhang met de oordelen die in de tekst 

worden gemaakt.

Bij de beoordeling van de generieke kwaliteitswaarborgen betekent het 

concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke kwaliteitswaarborg aanwezig is 

en de opleiding – of een opleidingsvariant – voldoet aan de kwaliteit die 

in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden verwacht van een 

bachelor- of masteropleiding in het hoger onderwijs.

Tabel met scores 13
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Volgende onderstaande definities worden gehanteerd bij het geven van de 

oordelen:

Voldoende (V) De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit want zij 

vertoont een acceptabel niveau voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. 

Goed (G) De opleiding overstijgt systematisch de basiskwali-

teit voor de generieke kwaliteitswaarborg.

Excellent (E) De opleiding steekt ver uit boven de basiskwaliteit 

voor de generieke kwaliteitswaarborg en geldt hier-

bij als een (inter)nationaal voorbeeld.

Onvoldoende (O) De generieke kwaliteitswaarborg is onvoldoende 

aanwezig.
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De opleidingen Industrieel productontwerpen
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HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

SAMENVATTING VISITATIERAPPORT

Industrieel productontwerpen

Op 26 en 27 mei 2014 werd de opleiding Industrieel productontwerpen van de 

Hogeschool West-Vlaanderen, in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwa-

liteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In deze samen-

vatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen 

van de commissie opgelijst.

Profilering

De opleiding industrieel productontwerpen situeert zich binnen de tech-

nische en creatieve opleidingen van de Hogeschool West-Vlaanderen. De 

unieke professionele bacheloropleiding richt zich tot een brede instroom 

van studenten. Er zijn geen logisch aansluitende of ideale vooropleidingen.

Het profiel van de industrieel productontwerper is bij uitstek professioneel 

gericht en georiënteerd op het maken van fysieke producten. De opleiding 

is daarbij sterk gefocust op de regionale industrie. In het academiejaar 

2013-2014 telde de opleiding 268 ingeschreven studenten.
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Programma

Het programma telt 180 studiepunten met een eerder zware studiebe-

lasting. De opleiding heeft een modulaire structuur verdeeld over zes se-

mesters in drie opleidingsjaren. In het eerste opleidingsjaar volgen alle 

studenten dezelfde modules. In het tweede opleidingsjaar kiest de stu-

dent een van de drie mogelijke keuzetrajecten ‘Product&Engineering’, 

‘Product&Gebruik’ of ‘Product&Vorm’. Het derde opleidingsjaar wordt ge-

karakteriseerd door de module Stage en de module Bachelorproef die vrij 

te kiezen zijn en elk 12 studiepunten tellen.

De studenten zijn enthousiast over de mogelijkheid om eigen accenten, 

via de keuzetrajecten en keuzemodules, in het programma te leggen. De 

stage en de bachelorproef zijn op orde. De duidelijke professionele gericht-

heid van het programma zit vervat in de vele hands-on opdrachten en 

het maken van fysieke producten. De werkvormen zijn gevarieerd en het 

studiemateriaal adequaat. De opleiding voorziet ook voldoende interna-

tionaliseringsmogelijkheden.

Beoordeling en toetsing

De opleiding heeft een grote diversiteit in de toetsingvormen alsook een 

mix van theoretische toetsen en praktijktoetsingen. De praktijkopdrach-

ten zijn meestal gelinkt aan een case, waardoor de realiteit in de toetsing 

wordt binnengebracht. De toetsing, de examinering en de beoordeling er-

van zijn helder en transparant voor iedereen.

Begeleiding en ondersteuning

De opleidingsspecifieke voorzieningen in het Industrial Design Center zijn 

indrukwekkend en zeer goed. De studie- en trajectbegeleiding en de om-

budswerking zijn aan de maat.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De in, doorstroom- en uitstroombegeleiding is op orde. Het studie- en 

 diplomarendement en de drop-out zijn behoorlijk.

De industrieel productontwerper wordt voornamelijk voorbereid op een 

regionale job, maar krijgt tijdens de opleiding ook te maken met inter-

nationale aspecten. De afgestudeerden kunnen hierdoor zowel lokale als 

internationale ambities waarmaken. Er is duidelijk vraag naar de afgestu-

deerden, hun inzetbaarheid is hoog. 1 op 4 alumni studeert ook verder.
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OPLEIDINGSRAPPORT 

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleiding Industrieel productontwerpen aan de 

Hogeschool West-Vlaanderen. De visitatiecommissie bezocht deze oplei-

ding op 26 en 27 mei 2014.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleiding aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant 

– voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs 

mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger 

onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan 

de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze sys-

tematisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwa-

liteitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De com-

missie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als 

geheel aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aan-

bevelingen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressor-

terende varianten, tenzij anders vermeld.

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de infor-

matie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoor-

delijken, de lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van 

het werkveld en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne 

kwaliteitszorg, internationalisering en studiebegeleiding. De commissie 

heeft ook het studiemateriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen 
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bestudeerd. Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de 

opleidingsspecifieke faciliteiten.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectievelijke generieke kwa-

liteitswaarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgeno-

men van verbetersuggesties.

Situering van de opleiding 

De opleiding Industrieel productontwerpen situeert zich binnen de tech-

nische en creatieve opleidingen van de Hogeschool West-Vlaanderen. De 

opleiding wordt georganiseerd in het Industrial Design Center (IDC) te 

Kortrijk. In hetzelfde gebouw wordt ook de masteropleiding Industrieel 

Ontwerpen van UGent campus Kortrijk ingericht.

Om in te gaan op de behoefte – van de industrie – aan creatief geschoolde 

technici op bachelorniveau lanceerde de opleiding Multimedia en com-

municatietechnologie in het academiejaar 2003-2004 een afstudeer-

richting ‘Industrieel productontwerpen’ naast ‘Multimedia en commu-

nicatietechnologie’ en ‘Digital arts en entertainment’. In maart 2010 

adviseerde de visitatiecommissie de opleiding om deze afstudeerrichting 

te verzelfstandigen. Na een positieve Toets Nieuwe Opleiding werd in het 

academiejaar 2011-2012 van start gegaan met een nieuwe unieke profes-
sionele bacheloropleiding in Vlaanderen.

De opleiding is een driejarige studie van 180 studiepunten en richt zich 

tot een brede instroom van studenten. In het academiejaar 2011-2012 

waren er in het totaal 191 studenten, in het academiejaar 2012-2013 202 

en in het academiejaar 2013-2014 268. De opleiding kent sinds haar ont-

staan een sterke groei van het aantal studenten.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de opleiding Indus–
trieel productontwerpen als goed.
 

Tijdens het visitatiebezoek werd de opleiding omschreven als ‘een ont-
werpersopleiding die maakt’, getypeerd door haar hands-on-aanpak met 

grote focus op materialisatie. Het profiel van de industrieel productont-
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werper is bij uitstek professioneel gericht en georiënteerd op het maken 

van fysieke producten. De opleiding is daarbij sterk gefocust op de re-

gionale industrie, “Think global, act local” is hierbij het motto. Het is een 

expliciete keuze om Vlaamse industrieel productontwerpers op te leiden 

die, indien ze dit willen, ook internationaal kunnen werken. De tewerk-

stelling van de alumni representeert dit ook duidelijk. Uit de gesprekken 

blijkt overtuigend dat de studenten en het werkveld bekend zijn met deze 

doelstellingen.

De opleidingsspecifieke leerresultaten zijn identiek aan de domeinspeci-

fieke leerresultaten. Het domeinspecifieke leerresultatenkader is in nauwe 

samenspraak met het werkveld en het docententeam opgesteld en wordt 

blijvend bewaakt. De commissie heeft grote waardering voor het duidelijk 

competentieprofiel dat helder de verwachtingen van wat een Industrieel 

productontwerper moet kunnen, omschrijft. Uit de gesprekken met de 

alumni en de vertegenwoordigers van het werkveld bleek dat het compe-

tentieprofiel als op maat en op niveau wordt gevonden. Door talrijke forme-

le en informele contacten met het (internationale) werkveld en de alumni 

wordt voortdurend feedback over het competentieprofiel verzameld. De 

terugkoppeling wordt ook, indien nodig, verwerkt. Zo bleek dat alumni en 

werkveld vroegen om een diversificatie in het profiel, rekening houdend 

met de sterktes en interesses van de instromende studenten en met de 

evoluties in het werkveld. De opleiding gaf hier gehoor aan door het in-

voeren van drie keuzetrajecten ‘Product&Engineering’, ‘Product&Gebruik’ 

en ‘Product&Vorm’. De commissie waardeert dat de opleiding op aange-

ven van het werkveld en alumni keuzetrajecten inricht, het flexibel af-

stemmen is een sterk punt van de opleiding. De commissie stelt wel vast 

dat de opleiding haar keuzetrajecten nog niet heeft uitgewerkt via haar 

opleidingsspecifieke leerresultaten. De keuzetrajecten accentueren – im-

pliciet – bepaalde leerresultaten waardoor andere leerresultaten minder 

aan bod komen. Via de keuzetrajecten ontstaat zo een spanning tussen 

het verder werken op de sterktes van de studenten en de verwachtingen 

ten opzichte van de opleiding tot ‘complete’ ontwerpers. De commissie be-

veelt daarom aan dat de opleiding blijft bewaken dat een basisniveau van 

alle leerresultaten in voldoende mate in alle drie de keuzetrajecten wordt 

behaald. De commissie meent dat het de opleiding kan helpen dit basis-

niveau voor elk leerresultaat te beschrijven.

De opleiding bewaakt haar lokale verankering en kijkt tegelijkertijd naar 

wat in het buitenland gebeurt. De ontwikkelingen in het internationale 

werkveld en vakgebied worden opgevolgd. Het Industrial Design Center, 
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dat de basis vormt voor de synergie tussen het onderwijs, het onderzoek 

en de dienstverlening van de opleiding, zorgt er ook voor dat de opleiding 

mee is met wat op internationaal vlak speelt. De commissie vindt echter 

op basis van de gesprekken en het zelfevaluatierapport dat de doelen van 

internationalisering duidelijker geformuleerd en afgelijnd kunnen wor-

den. De commissie moedigt de opleiding daarom aan om haar uitgangs-

punten voor strategische partnerschappen en studiereizen nog meer te 

focussen en te expliciteren. De opleiding erkende dit en gaf ook aan dat 

ze verdere stappen onderneemt met betrekking tot internationalisering.

De opleiding benchmarkt onder andere door internationale studenten- en 

docentenuitwisselingen via het Cumulus-netwerk voor docenten en haar 

jaarlijks Erasmusprogramma voor inkomende laatstejaarsstudenten. De 

commissie waardeert dat de opleiding zich ook expliciet vergelijkt zowel 

met gelijkaardige als niet gelijkaardige opleidingen in het buitenland. De 

keuze om multidisciplinair werken onder andere ook zo in het daglicht 

te plaatsen, vindt de commissie geslaagd. De commissie stelt vast dat de 

opleiding de lat hoog legt, maar zich niet laat opzwepen om zich volledig 

te spiegelen met de top van de opleidingen in haar vakgebied, zoals Royal 

College of Arts in Londen, Aalto School of Arts, London School of Arts, Par-

sons school of Design, Pratt Institute of Creapole. De commissie vindt het 

van realiteitszin getuigen dat de opleiding zich niet meet met opleidingen 

die een ingangsselectie kunnen toepassen. Toch stelt de opleiding zich als 

doel dat haar eigen top 15 studenten het moeten kunnen opnemen tegen 

studenten van deze opleidingen. De commissie vindt het positief dat de 

opleiding ‘trouw blijft’ aan haar eigen doelstellingen waardoor zowel de 

opleiding als de studenten ruimte hebben om te groeien.

De commissie vindt het unieke profiel van de opleiding een sterk punt en 

zag een flexibele instelling van de opleiding ten aanzien van het zoeken 

naar invulling. Momenteel komt de klassieke definitie van productont-
werp onder druk te staan, de integratie van service-ontwikkeling en nieu-

we media is nodig alsook de nieuwe realiteit van kleinere series en custo-

misatie. Uit de gesprekken blijkt dat de opleiding zich zeer bewust is van 

de vraag hoe zich te verhouden tot de dematerialisering in het vakgebied. 

De opleiding stelt vast dat ook de lokale ondernemingen op zoek gaan naar 

service-ontwerp. Omdat er in Vlaanderen momenteel geen opleiding is die 

service design aanbiedt, interpreteert de opleiding productontwerp soms 

breder dan een materieel product en zoekt ze naar mogelijkheden om bij-

voorbeeld ook diensten te ontwerpen al dan niet verbonden met een ma-

terieel product. Zo zullen studenten in het keuzetraject ‘Product&Gebruik’ 
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breder gaan en ook services ontwikkelen en zullen studenten in het traject 

‘Product&Vorm’ ook ervaringen ontwerpen. De opleiding verwoordde het 

als “aanbevelingen naar gebruik en werking kunnen soms interessanter en 

nuttiger zijn dan eigenlijke producten”. De commissie ziet deze uitbreiding 

als een mogelijkheid, maar stelt vast dat zowel de leerresultaten als het 

programma daar momenteel niet op afgestemd zijn. Uit de gesprekken 

bleek dat de opleiding er zich bewust van is dat dan meer nadruk op on-

der meer analytische vaardigheden en methodologie-ontwikkeling komt 

te liggen. De commissie meent dat indien de opleiding deze verbreding zou 

willen waarmaken, zij meer moet focussen op methodologie en andere 

aspecten die samenhangen met ontwikkeling van diensten. Een mogelijk-

heid zou kunnen zijn om bijvoorbeeld een keuzetraject aan te bieden met 

een aangepast programma. Gezien bovenstaande ontwikkelingen, vraagt 

de commissie dat de opleiding verduidelijkt welke typen producten zich in 

het domein van industrieel productontwerp bevinden en wat een product-

ontwerp inhoudt.

De commissie besluit dat het beoogde eindniveau van de opleiding volledig 

afgestemd is op de huidige noden van het werkveld en het vakgebied. De 

nauwe samenspraak met het werkveld, vooral lokaal, is een sterk punt. De 

internationale benchmark met andere opleidingen is aanwezig, de doelen 

van internationalisering kunnen wel nog verder gefocust en verfijnd wor-

den. De commissie spreekt haar grote waardering uit voor de inzet van de 

opleiding om blijvend de vraag te stellen en te willen beantwoorden tot 

welk profiel van industrieel productontwerper zij precies wenst op te leiden.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de opleiding Indus-
trieel productontwerpen als voldoende.
 

De opleiding heeft een modulaire structuur verdeeld over zes semesters 

in drie opleidingsjaren. In het eerste opleidingsjaar volgen alle studenten 

dezelfde modules. In het tweede opleidingsjaar kiest de student een van de 

drie mogelijke keuzetrajecten ‘Product&Engineering’, ‘Product&Gebruik’ of 

‘Product&Vorm’. Het derde opleidingsjaar wordt gekarakteriseerd door de 

module Stage en de module Bachelorproef die vrij te kiezen zijn en elk 12 

studiepunten tellen. Het programma bestaat uit een gemeenschappelijke 

stam van modules (117 studiepunten), keuzetrajecten (30 studiepunten) 

en vrije keuzemodules (33 studiepunten). De vijf pijlers ‘vormgeving en 

creativiteit’, ‘engineering’, ‘mens en gebruik’, ‘moderne productie’, ‘mul-
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timedia en presentatie’ structureren de modules van de gemeenschappe-

lijke stam. De studenten zijn enthousiast over de mogelijkheid om eigen 

accenten, via de keuzetrajecten en keuzemodules, in het programma te 

leggen. De modulaire structuur zorgt voor een goede samenhang en volg-

tijdelijkheid. De commissie vindt het positief dat door middel van een 

competentiematrix de leerresultaten aan de vakken werden gekoppeld 

en uitgeschreven. De beschrijvingen en de deelcompetenties komen ook 

daadwerkelijk in de modules voor. Alles is zeer duidelijk omschreven en de 

studenten lieten weten dat bij de start van de opleiding de inhoud van de 

modules voor hen duidelijk is. De ECTS-fiches zijn accuraat en helder, een 

punt van aandacht is de spelling.

In het eerste opleidingsjaar staat cognitieve ontwikkeling centraal en 

worden al enkele oefentaken voorzien. De aangeboden modules zijn 

Ontwerp&Prototyping I en II, Technisch tekenen, 3DCAD I, Technologie I, 

Vormstudie I en II, Presentatie I en II en Mens. Het opzet is om de student 

de ontwerper in zichzelf te laten ontdekken. In het tweede opleidingsjaar 

worden naast het gekozen keuzetraject nog de gemeenschappelijke mo-

dules Ontwerp&Prototyping III en IV, 3DCAD II, Creativiteit en Moderne 

productie gegeven. Er worden ook al projectgebonden praktijktaken met 

hoge ontwerpcomplexiteit aangeboden. Het derde jaar bestaat uit vijf 

gemeenschappelijke modules (Ontwerp&Prototyping V en VI, Bedrijfs-

management, Industrialisatie en Technisch documenteren) een keuzetra-

jectmodule, een stage gekoppeld aan een Capita Selecta onderzoek en de 

bachelorproef. De commissie vindt samen met het werkveld dat de oplei-

ding een adequaat curriculum heeft opgesteld dat aansluit op de door hen 

gestelde verwachtingen.

De commissie vindt het stage- en bachelorproefconcept in orde en waar-

deert dat de opleiding hierin duidelijke keuzes heeft gemaakt. De online 

stagetool wordt door de studenten, het werkveld en de opleiding als een 

handig instrument bevonden. De commissie merkt op dat de recente in-

voering van de twee modules Capita Selecta Onderzoek en Technisch do-

cumenteren ter ondersteuning van de stages en de bachelorproeven zeer 

positief is. Op basis van de gesprekken en het bezoek worden volgende ver-

betermogelijkheden gesuggereerd: de methode voor het kiezen van stage-

bedrijven op punt stellen, de studenten reeds in het tweede opleidingsjaar 

informeren over de stage en de stage- en eindwerkresultaten frequenter 

bespreken met de bedrijfsbegeleider. Het werkveld liet weten dat langere 

stages interessant kunnen zijn. De commissie deelt echter de bezorgdheid 

van de opleiding dat er ook nog voldoende aandacht en ruimte moet zijn 
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voor de theoretische onderbouwing en kennisontwikkeling. Studenten lie-

ten weten dat de stage en de bachelorproef in tijd beter kunnen aansluiten 

en gepland worden. De commissie stelt inderdaad een spanning vast tus-

sen de bachelorproefplanning en de co-ownership planning in het zesde 

semester. De combinatie van drie dagen verplicht op school zijn en zichzelf 

als student en als groep zelfstandig organiseren staat nog niet op punt. 

Daarnaast lieten de afgestudeerden weten dat de bachelorproeven grote 

opdrachten zijn om op je eentje op korte tijd te realiseren. De commissie 

concludeert daarom dat het verzamelen van meningen bij de studenten, 

de docenten en het werkveld over de organisatie van het derde opleidings-

jaar nuttig is om zo de leervormen en de organisatie van dit opleidingsjaar 

verder op punt te stellen.

De duidelijke professionele gerichtheid van het programma vindt de com-

missie terug in de vele hands-on opdrachten en het maken van fysieke 

producten. Studenten lieten weten dat de werkdruk, al vanaf het eerste 

opleidingsjaar, hoog ligt. Ze vinden het daarom positief dat de opleiding 

hen goed leert plannen. Het kan wel nog een verbeterpunt zijn om in de 

planning niet alle deadlines in het begin van de week te leggen. De op-

leiding ontwikkelde een instrument ‘ontwerprodedraad’ dat een overzicht 

biedt van alle opdrachten en deadlines. De commissie vindt dit samen 

met de studenten een degelijke tool. De opdrachten zijn ook goed aange-

past aan de progressie van de student in en doorheen de opleidings jaren. 

De opleiding beschikt over een breed aanbod van bedrijfsopdrachten. De 

commissie waardeert dat de opleiding, zij het in kleinere hoeveelheid, ook 

non-profit product design en opdrachten rond het thema duurzaamheid 

kan laten uitwerken. Ondanks de goed uitgewerkte praktisch gerichte 

programma-invulling zijn er nog enkele werkpunten. De commissie vraagt 

samen met het werkveld en alumni constante aandacht voor basisvaar-

digheden in elke opdracht, zoals schetsvaardigheden en concepten met 

keuzes handmatig kunnen uitleggen. Ook de materiaalkennis- en erva-

ring kunnen nog verbeteren en er moet strak bewaakt worden dat in elke 

opdracht de basiskennis van ontwerpmethodologie en definities mee-

gegeven wordt. Uit de gesprekken blijkt dat de studenten niet altijd ‘het 

waarom’ van opdrachten of instrumenten begrijpen. Bijvoorbeeld bij de 

tool  Innowiz blijkt dat het nodig is om expliciet te kaderen voor de stu-

denten waarom zij hier gedurende een periode mee moeten leren werken. 

Het werkveld meent dat openstaan voor soms negatieve feedback en fou-

ten durven maken ook een onderdeel van het leerproces is. De studenten 

zouden beter kunnen leren omgaan met feedback en voldoende retireren 

om zo hun eigen design te leren bijsturen. Meer externe beoordeling zou 
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dit leerproces kunnen faciliteren en versterken. De commissie stelt vast 

dat theorie belangrijk blijft doorheen de drie opleidingsjaren. De opleiding 

gaat er ook van uit dat studenten zelf actief blijven bijleren. De commissie 

vindt dit een waardevol basisprincipe, maar meent dat niet elke student 

altijd al klaar is voor deze autonomie. Daarom zou ook in het derde jaar 

meer opgelegde theorie aangeboden kunnen worden, bijvoorbeeld over 

ontwerp-methodologieën of businessmodellen.

De drie keuzetrajecten in het programma worden zowel door de studen-

ten en het werkveld als de commissie gewaardeerd. De studenten lieten 

weten dat het gekozen keuzetraject vooral in het tweede opleidingsjaar 

sterk naar voor komt, in het derde opleidingsjaar komen de trajecten weer 

samen door de opdrachten waarin samengewerkt wordt. De commissie 

vraagt de opleiding te bewaken dat alle competenties en vaardigheden bij 

de verschillende trajecten genoeg aan bod komen. Als de drie keuzetrajec-

ten studenten tot een volwaardig industrieel productontwerper moeten 

ontwikkelen, dan meent de commissie dat er best een differentiatie ge-

maakt wordt in de leerresultaten naar basiskennis en -vaardigheden en de 

meer gevorderde kennis en vaardigheden. Zo wordt duidelijk wat de uit-

eindelijke kennis en vaardigheden zijn van een afgestudeerde industrieel 

productontwerper in een bepaald keuzetraject. De commissie moedigt aan 

om blijvend de brede aanpak van de opleiding te bewaken. De studenten 

lieten weten dat zij de meer gevorderde kennis en vaardigheden van een 

ander traject, dan hetgeen zij zelf volgen, ook soms willen opsteken. De 

commissie moedigt de opleiding aan om de potenties van de keuzetrajec-

ten verder te benutten en te optimaliseren. Bijvoorbeeld sterke studenten 

zouden via een extra traject hun curriculum kunnen uitbreiden.

De opleiding beschikt over een gevarieerde leeromgeving en zet regelma-

tig nieuwe leervormen en instrumenten in om effectiever en efficiënter 

te werken. Zo organiseert de opleiding bijvoorbeeld haar zesde semester 

volgens het principe van co-ownership, waarbij de studenten 3 dagen per 

week werken als een ontwerpbureau. De commissie vindt het experimen-

teren met nieuwe leervormen en instrumenten positief maar meent dat 

de opleiding de effecten van de nieuwe leervormen en instrumenten beter 

kan bewaken en uitpuren. De opleiding dient nieuw ingezette leervormen 

en instrumenten te evalueren en dan te verfijnen of stop te zetten om te 

voorkomen dat ongebruikte, verouderde of inefficiënte leervormen en in-

strumenten de inhoud van de opleiding kunnen schaden. Voorbeelden zijn 

de effectiviteit van de grootte van de studentengroep in verhouding tot de 

complexiteit van de opdracht in het co-ownership concept, de materialen-
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bibliotheek die niet geïndexeerd is en geen eigenaar heeft en het stilvallen 

van het gebruik van de multiblog-applicatie. De commissie meent dat het 

selecteren van te verbeteren, op punt te stellen en af te schaffen leervor-

men en instrumenten momenteel aan de orde is. De focus op het uitwer-

ken van gepast bevonden leervormen en instrumenten zal er voor zorgen 

dat deze matuur kunnen worden. Ook de digitalisering dient verder uitge-

rold te worden. De opleiding is zich hier bewust van en gaf ook aan dat ze 

hieromtrent verdere stappen onderneemt, wat de commissie het vertrou-

wen geeft dat de opleiding dit naar behoren zal doen. De commissie vindt 

het studiemateriaal in orde. De handboeken en naslagwerken zijn actu-

eel en aantrekkelijk en de cursussen gebruiken internationale up-to-date 

voorbeelden. Toch zijn er enkele verbeterpunten mogelijk. De commissie 

stelt een variatie aan inhoud en vormgeving van leermateriaal vast en de 

studenten vragen om op het intensief gebruikte LEHO (Learning Environ-

ment of HOwest) een uniforme vormgeving en indeling van lesmateriaal 

en opdrachten toe te passen. De commissie vraagt ook om bij het gebruik 

van youtubelinken de accuraatheid zo veel als mogelijk op te volgen.

Het programma heeft de laatste jaren heel wat verandering ondergaan en 

dat op diverse vlakken, zoals: 

 – Invoering van 3 keuzetrajecten, 

 – Invoering van nieuwe leervormen en tools zoals co-ownership en mul-

tiblog, 

 – Invoering van de module Capita Selecta Onderzoek om ruimte voor on-

derzoek te integreren, 

 – Invoering van de module Technisch Documenteren, 

 – Invoering van derdejaars studenten die prototypetechnieken toelichten 

aan eerstejaars.

De commissie vindt de voortdurende bijsturing van het programma en 

haar leervormen positief, maar wenst de opleiding, zoals hierboven be-

schreven, te waarschuwen voor het niet strak opvolgen en bijsturen op 

beoogde effecten en mogelijkheden.

Er zijn geen logisch aansluitende of ideale vooropleidingen, waardoor het 

instroomniveau en profiel van de studenten zeer divers is. Zowel studen-

ten vanuit TSO-, ASO-, KSO- als BSO richtingen die geïnteresseerd zijn in 

techniek en creativiteit kiezen voor de opleiding. De commissie waardeert 

deze toegankelijkheid alsook de aanpak om de diverse instroom op te lei-

den. Zo is er een voorbereidende instapcursus in de vorm van een drie-

daagse “bootcamp” en zijn er goed uitgewerkte mentoraten. Via haar pro-
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gramma verkleint de opleiding de eventuele tekorten van de vooropleiding, 

wat zeer positief is. Tegelijkertijd blijkt echter het risico te bestaan dat de 

voorkennis van de studenten niet voldoende benut en uitgebreid wordt. 

De opleiding dient er over te waken dat de opdrachten voor iedereen vol-

doende uitdagend gemaakt worden, zoals bij de technisch geschoolden die 

kiezen voor het traject ‘Product&Engineering’. Studenten lieten weten de 

diversiteit van hun studentengroep als een groot voordeel te ervaren om-

dat ze zo van elkaar leren. De commissie raadt daarom aan om via groeps-

opdrachten de verschillende profielen nog meer bij elkaar te brengen en 

complexere opdrachten zowel in concept als tijd te laten uitvoeren. De 

commissie meent ook dat het een opportuniteit kan zijn om de studenten 

kennis te laten delen in elk opleidingsjaar. Zo is er bijvoorbeeld de vraag 

van de studenten om de resultaten van hun onderzoek over prototype- of 

ontwerptechnieken ‘verplicht’ toe te lichten en te delen met de medestu-

denten van hetzelfde opleidingsjaar.

De commissie vindt de instroom-, doorstroom- en uitstroombegeleiding 

op punt staan. De ombudswerking kreeg nog geen klachten van studenten. 

Het mentorship is degelijk uitgewerkt. De initiële openheid van de leraar 

als mentor werkt, tegelijkertijd is het ook aan de student om toenadering 

te zoeken. De docenten maken op deze wijze, samen met de studenten, 

over de drie jaren heen de omslag van gestuurd naar zelfstandig werken. 

De docenten kennen alle studenten bij naam, wat ook bijdraagt tot een 

succesvol programma. De commissie waardeert de individuele aanpak, 

het is een sterk punt dat de opleiding de studenten persoonlijk probeert te 

kennen en begeleiden. De groei van de opleiding brengt evenwel met zich 

mee dat deze werkwijze onder druk komt te staan. De opleiding is er zich 

bewust van dat zij momenteel qua grootte op een kantelpunt zit. Om stu-

denten ook in de toekomst vlot te kunnen begeleiden zal ze een student-

opvolgsysteem implementeren. De commissie moedigt de opleiding aan 

om verder te onderzoeken hoe zij grotere studentenaantallen degelijk kan 

begeleiden in hun in-, door- en uitstroom.

De studenten, de afgestudeerden en de commissie vinden dat de opleiding 

de studenten meer dan voldoende internationaliseringsmogelijkheden 

biedt. De opleiding haalt al enkele jaren ruimschoots de EU2020-doelstel-

ling. De summerschool Creative Prototyping en het Erasmus-Intensive 

program zijn exemplarisch voor de op punt staande internationalisation@

home. Uit de gesprekken met de studenten blijkt dat internationale stages 

realiteit zijn. De afspraken, de documenten en de opvolging hierrond zijn 

in orde. De opleiding organiseert ook jaarlijkse internationale studie reizen 
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naar bedrijven in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of China. Volgens de 

studenten en de afgestudeerden hebben deze studiereizen weinig leer-

effect. De commissie meent dat, aansluitend op de vaststelling uit gene-

rieke kwaliteitswaarborg 1, deze reizen, mits afstemming op duidelijkere 

internationaliseringsdoelen, aan effect kunnen winnen. De opleiding er-

kende dit en gaf ook aan dat ze verdere stappen onderneemt met betrek-

king tot internationalisering.

De commissie ontmoette een ervaren en enthousiast team dat waakt 

over de opleidingsdoelstellingen. Het vaste opleidingsteam telt 12 docen-

ten, 2 gastprofessoren, 1 werkplaatsmeester en 9 projectmedewerkers die 

aan de opleiding verbonden zijn via onderzoekslijnen. De opleiding heeft 

in totaal 10,1 VTE voor het begeleiden van de studenten en de student/

docent ratio is 26,5. Niettegenstaande de goede teamsamenstelling meent 

de commissie dat meer (internationaal) gastdocentschap, zowel inkomend 

als uitgaand, het personeelsbestand kan verrijken en de opleiding verder 

actueel kan houden. Op die manier wordt kruisbestuiving gefaciliteerd 

en blijven de docenten ook zichzelf spiegelen en uitdagen. De commis-

sie waardeert dat de docenten – via bedrijfsstages, docentenuitwisselin-

gen of onderzoek – kunnen groeien en op de hoogte blijven van wat er in 

het vakgebied en werkveld gebeurt. Ondanks deze mogelijkheden vindt de 

commissie dat het team dient op te letten voor routinematigheid en van-

zelfsprekendheid. De docenten dienen ook de komende jaren scherp en ge-

motiveerd te blijven. De commissie meent dat er nood is aan continue be-

waking dat docenten voldoende blijven professionaliseren. De commissie 

raadt aan om bijvoorbeeld gastcolleges nadrukkelijk voor docenten toe-

gankelijk te maken en intervisie over onderzoek en stage kunnen de pro-

fessionalisering ondersteunen. De studenten lieten weten dat de docenten 

goed bereikbaar zijn en noemen hen begeleiders in plaats van docenten. 

Er zijn wel voorzichtige geluiden over soms beperkte beschikbaarheid van 

docenten. De docenten klaagden niet over de werkdruk ook al meent de 

commissie dat zij soms met te veel bezig zijn, waardoor ze hun intenties 

soms niet kunnen waarmaken. Ook de studentenbegeleiding kan daaron-

der lijden en de beschikbaarheid en begeleiding in ateliers is ook niet altijd 

voor de hand liggend. De commissie wenst de opleiding te waarschuwen 

voor een te hoge werkdruk en de mogelijke effecten daarvan.

De opleiding liet weten, dat door het groeiend aantal studenten, de orga-

nisatie als klassieke opleiding niet meer werkt, waardoor ze zich is gaan 

organiseren als een kleine kmo. De opleidingscoördinator is nu voorname-

lijk een teamleader voor de drie gebieden onderwijs, onderzoek en dienst-
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verlening. De docenten kregen ook andere verantwoordelijken, zo werden 

trekkers aangesteld voor onderwijs, voor onderzoek en voor dienstverle-

ning. De commissie vindt het positief dat de opleiding maatregelen neemt 

en zich herorganiseert. De commissie maakt de bedenking dat het ook op-

portuun kan zijn om klein te blijven en verder op te splitsen of een nieuwe 

opleiding te starten, zodat de persoonlijke begeleiding van studenten be-

houden kan blijven. De commissie voelde samen met de opleiding de druk 
van de groei en het risico op slachtoffer worden van het eigen succes. De 

commissie moedigt de opleiding verder aan om te zoeken hoe de opleiding 

ondanks haar groei kwalitatief onderwijs kan blijven aanbieden.

De opleidingsspecifieke voorzieningen in het Industrial Design Center 

zijn indrukwekkend en zeer goed. De opleiding beschikt over verschillende 

flexibele les- en werklokalen, een werkplaats, een fotostudio, een mate-

rialenbibliotheek, een shop met materialen en uitleenbaar gereedschap en 

een variatie aan werkplekken voor studenten. De ateliers in de werkplaats 

zijn uitgerust met de gepaste voorzieningen zoals de laatste nieuwe werk-

tuigen en materialen. De studenten gebruiken de voorzieningen intensief 

en zowel de opleiding als de studenten betreurden de beperkte begeleiding 

in de ateliers. Daarom is het noodzakelijk om voldoende begeleiding te 

voorzien en duidelijke afspraken over het gebruik van de infrastructuur 

te maken. Aandachtspunten zijn ook de veiligheid en opvolging tijdens 

drukke momenten in het atelier alsook de continue geluidsoverlast die te 

sterk is in het volledige gebouw. De commissie vindt samen met de stu-

denten dat er nood is aan meer uitleg over de machines en de materialen 

over de verschillende jaren heen. De studenten willen al bij aanvang van 

de opleiding gedurende enkele dagen met machines leren werken. Zij op-

perden om dit bijvoorbeeld in het bootcamp-programma te integreren of 

via specifieke (voor)opleidingen in de zomer. Een ander voorstel is om een 

interactief platform op te zetten, via een website of applicatie, waar stu-

denten informatie en videomateriaal kunnen plaatsen en vinden over hoe 

de machines in de werkruimte gebruikt kunnen worden en wat er met 

welke materialen kan gedaan worden. Daarnaast vragen studenten meer 

duidelijkheid over de gehanteerde prijzen in de shop.

De commissie stelt vast dat het programma, het team en de voorzieningen 

een heldere samenhang vertonen. De ontwerprodedraad helpt ook docen-

ten en studenten om ‘het groter verhaal’ van de opleiding te begrijpen. 

De commissie vindt dat de opleiding een samenhangende leeromgeving 

biedt voor de studenten. Het studierendement is 85%, wat overeenstemt 

met het Vlaamse gemiddelde.
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De commissie stelt vast dat de opleiding een gestructureerde kwaliteits-

zorgaanpak heeft. De opleiding heeft regelmatig (in)formeel overleg met 

de verschillende betrokkenen en voorziet voldoende evaluatiemomenten. 

De opleiding verzamelt systematisch feedback via enquêtes en formele 

overlegorganen. Voorbeelden zijn de semestriële studentenparticipatie-

raad waarbij alle modules een voor een worden besproken en de jaarlijkse 

opleidingscommissie waarin werkveldvertegenwoordigers en alumni ze-

telen. Er is regelmatig en structureel contact met de alumni en de oplei-

ding voorziet ook netwerkmogelijkheden voor hen tijdens bijvoorbeeld de 

driejaarlijkse alumni expositie, de designtalks en de jaarlijkse Week van 

het Ontwerpen. De opmerkingen van docenten, studenten en werkveld 

worden gehoord en zoveel mogelijk opgevolgd, een voorbeeld hiervan is 

de inrichting van keuzetrajecten. De commissie vindt het positief dat de 

opleiding daadwerkelijk aan de slag gaat met de input die ze krijgt. Indien 

bepaalde voorstellen of bedenkingen niet doorgevoerd worden, schort het 

echter aan de terugkoppeling hierover. De informatiedoorstroom en trans-

parantie over deze beslissingen is nodig om het begrip en de betrokken-

heid bij de studenten te vergroten. De opleiding is zich hier bewust van en 

is op zoek naar tools om een vlottere en bredere communicatie met alle 

studenten op te zetten. De commissie vindt het positief dat de opleiding 

weet voor welke uitdagingen ze staat en moedigt haar aan om deze met de 

nodige zorg uit te werken.

De commissie vindt het beknopte zelfevaluatierapport met haar bijlagen 

een niet op het doel afgestemd instrument. De commissie meent dat de 

strenge beperking in aantal woorden er voor zorgt dat er weinig ruimte is 

voor onderbouwing of kritische zelfevaluatie, waardoor de opleiding haar 

verhaal in meningen dient te formuleren. De commissie stelt vast dat de 

opgelegde begrenzing haar verhinderd heeft voorafgaand een helder beeld 

van de opleiding te vormen. Het materiaal tijdens het bezoek en de ge-

sprekken met alle betrokkenen zorgden voor de noodzakelijke inzichten 

en informatie ter onderbouwing van de commissie haar oordeel.

De commissie besluit dat de opleiding voor de tweede generieke kwali-

teitswaarborg een oordeel voldoende krijgt. De commissie waardeert het 

modulair opgebouwde opleidingsprogramma waarbij ook ruimte is voor 

personalisering. De commissie vindt de verscheidenheid aan praktijkop-

drachten doorheen de opleidingsjaren positief, maar vraagt tegelijkertijd 

meer aandacht voor de complexiteit van de opdrachten in verhouding tot 

de groep van studenten. De commissie acht de instroom-, doorstroom- en 

uitstroombegeleiding als zeer passend en als een sterk punt van de op-
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leiding. Voor de verdere ontwikkeling van het onderwijsproces raadt de 

commissie aan meer aandacht voor de uitwerking van de leervormen en 

instrumenten te hebben, de atelierwerking op punt te stellen en de in-

formatiedoorstroom over beslissingen te verbeteren. Daarnaast vindt de 

commissie het belangrijk om de professionalisering van het docententeam 

op een state-of-the-art niveau te houden en het inkomend en uitgaand 

(internationaal) gastdocentschap uit te bouwen. De opleiding staat door 

haar groei voor verschillende uitdagingen in de komende jaren. De com-

missie heeft het vertrouwen dat de opleiding gepaste beslissingen zal kun-

nen nemen om de verschillende elementen van het onderwijsproces aan 

en bij te sturen.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerd eindniveau van de opleiding 
Industrieel productontwerpen als goed.
 

De commissie stelt een duidelijke afstemming tussen de leerdoelen, het 

programma en het toetsbeleid vast. De opleiding werkte deze correlatie 

nauwkeurig uit en visualiseerde deze ook in een overzichtelijke matrix. De 

opleiding beschikt over een goed vormgegeven toetsbeleid. Er is een grote 

diversiteit in de toetsingsvormen alsook een mix van theoretische toetsen 

en praktijktoetsingen. De praktijkopdrachten zijn meestal gelinkt aan een 

case, waardoor de realiteit in de toetsing wordt binnengebracht. De com-

missie vindt, samen met de studenten, de verscheidenheid van toetsing 

positief. De toetsing, de examinering en de beoordeling ervan zijn helder 

voor de studenten. De studenten weten wat verwacht wordt en hoe ze be-

oordeeld zullen worden, de criteria zijn door hen op voorhand gekend. Uit 

inzage van toets- en examenmateriaal blijkt dat de beoordeling correct 

wordt onderbouwd. Op basis van de gesprekken met de studenten blijkt 

dat het een verbeterpunt kan zijn om de studenten meer tussentijds te 

beoordelen en te informeren over hun ontwikkelingsgang, zodat dit voor 

de student transparanter wordt.

De opleiding beschikt over een draaiboek stage en bachelorproef waarin 

het onderdeel evaluatie ter dege is uitgewerkt. Bij de stagebeoordeling is er 

een logische relatie tussen de leerresultaten, de gedragsindicatoren en het 

beoordelingsformat. Er is ook een scorehulp voor de externe beoordelaars. 

De beoordeling van de eindwerken is goed gedocumenteerd en de beoor-

delingscriteria zijn door alle partijen op voorhand gekend. De commissie 

heeft wel een opmerking over de manier waarop wordt omgegaan met de 
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variatie in de beoordeling door de drie partijen: opleiding, bedrijf en jury. 

In de huidige opzet wordt een cijfergemiddelde gemaakt. De commissie 

meent dat wanneer een van de drie partijen een onvoldoende geeft, dat 

aanleiding zou kunnen geven voor een extra overleg. Aansluitend hierop 

vindt de commissie dat de evaluatie van de methodologische aanpak zo-

wel in de stage als in het eindwerk iets meer gewicht kan krijgen. De ken-

nis en praktische inzet van ontwerpmethodologie is immers belangrijk in 

deze proeven. Momenteel wordt dit enkel geëvalueerd door de opleiding, 

waardoor dit criterium door de cijfers van de jury en de bedrijven wat on-

dergesneeuwd geraakt. Daarom raadt de commissie aan om de ontwerp-

methodologie meer gewicht te geven.

 

De bachelorproeven die de commissie doornam, werden correct ingeschat. 

Uit de diversiteit aan onderwerpen blijkt duidelijk dat de opleiding moge-

lijkheden biedt om eindwerken op maat van de student en het bedrijf te 

maken. De commissie meent wel dat de proeven nog kunnen winnen aan 

zorgvuldigheid, zowel naar opdracht als leesbaarheid. Af en toe ontbrak 

een onderdeel zoals een goede designbrief of een heldere methodologie-

omschrijving. De commissie raadt ook aan om meer aandacht te geven 

aan wat de student schrijft. De proef moet leesbaar en navolgbaar zijn 

voor bijvoorbeeld een bedrijfsleider. Waarom gekozen werd voor een be-

paalde methodologie of waarom bepaalde ontwerpbeslissingen genomen 

werden, wordt niet altijd helder beschreven. Zo werd soms enkel het 

maaktraject zichtbaar en niet het ontwerptraject. De commissie vindt het 

zeer positief dat recent het opleidingsonderdeel Technisch Documente-

ren werd ingevoerd, omdat nu bij elke bachelorproef een bronvermelding 

wordt opgenomen.

Uit de gesprekken blijkt dat de industrieel productontwerper voorname-

lijk wordt voorbereid op een regionale job, maar ook te maken krijgt met 

internationale aspecten. De commissie vindt het positief dat studenten 

hierdoor zowel lokale als internationale ambities kunnen waarmaken. De 

alumni lieten weten dat ze bij hun instroom op het werkveld breed inzet-

baar zijn en zich creatief sterk voelen, zowel in hun denken als vaardighe-

den. De vertegenwoordigers van het werkveld typeren de afgestudeerden 

als mensen die veel weten over (nieuwe) technieken of conceptueel sterk 

zijn. Het werkveld is tevreden met het profiel en het niveau van de afgestu-

deerden, de commissie ziet dit ook bevestigd in het feit dat ze snel een job 

vinden in overeenstemming met hun diploma. De commissie stelt vast dat 

er duidelijk vraag is naar de afgestudeerden en dat de inzetbaarheid van 

de afgestudeerden hoog is. 1 op 4 alumni studeert verder. Het Industrial 
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Design Center voorziet ook een postgraduaatsopleiding ‘IDC-Masterclass’ 

die aansluit op de professionele bacheloropleiding Industrieel productont-

werp en op de academische masteropleiding Industrieel ontwerpen. Uit 

gesprekken, zowel met werkveld als alumni, blijkt dat deze vervolgoplei-

ding een duidelijke meerwaarde heeft voor de inzetbaarheid op de arbeids-

markt.

De commissie heeft grote waardering voor de opleiding omdat zij erin 

slaagt om de brede instroom van studenten op te leiden tot industrieel 
productontwerpers. De commissie vindt dit een waardevolle en belang-

rijke prestatie. De commissie deelt met de opleiding de vaststelling dat 

de verschillende exposities en catalogen van de werken van studenten en 

alumni de verwachtingen naar het gerealiseerd niveau expliciteren. De 

tentoongestelde werken stralen de ambitie uit die de opleiding nastreeft. 

De door alumni gewonnen prijzen van de afgelopen jaren zijn voor de 

commissie ook een indicatie van de gerealiseerde kwaliteit. Het werkveld 

ondervindt, wat aansluit op het beoogde niveau, dat de pas afgestudeer-

den een paar jaren ervaring nodig hebben om van een uitvoerende naar 

een leidinggevende functie door te groeien.

Gezien de recente oprichting van de opleiding, beschikte de commissie en-

kel over een uittreksel uit het intern benchmarkrapport van de opleiding 

vanaf het academiejaar 2006-2007. Gemiddeld 61% van de studenten be-

haalt zijn diploma, 88% daarvan in drie jaar. De commissie vindt dit een 

behoorlijk resultaat.

Samengevat concludeert de commissie dat het gerealiseerde eindniveau 

goed is. De commissie waardeert sterk dat de opleiding de brede instroom 

van studenten opleidt tot snel en goed inzetbare industrieel productont-

werpers. De commissie stelt vast dat de opleiding overtuigend haar, op 

het werkveld afgestemde, ambities en doelstellingen, zoals beschreven in 

generieke kwaliteitswaarborg 1, realiseert.
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Integraal eindoordeel van de commissie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, gene-

rieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Industrieel productontwer-

pen, conform de beslisregels, goed.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader van  
het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – De commissie moedigt de opleiding aan de evoluties die het vak onder-

vindt, zowel lokaal als internationaal, verder op te volgen en vorm te ge-

ven in de doelstellingen van de opleiding. De commissie vraagt daarom 

aan de opleiding om te verduidelijken wat industrieel productontwerp 

in hun eigen opleiding precies inhoudt.

 – Om de opleiding, zowel regionaal als internationaal, verder stevig te 

positioneren, raadt de commissie aan de doelstellingen van internatio-

nalisering scherper te formuleren.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – De commissie vraagt de opleiding om de effecten van de gehanteerde 

leervormen en instrumenten te evalueren, bij te sturen en uit te puren.

 – De commissie vraagt de opleiding om de opdrachten voldoende uitda-

gend te maken voor elke student en raadt daarom aan om te kiezen 

voor opdrachten die beter aansluiten op de diverse instroom- en door-

stroomniveaus, zowel in concept als in tijd.

 – De commissie vraagt meer atelierbegeleiding om zo de veiligheid en 

opvolging van het atelier te garanderen.

 – De commissie vraagt om de docenten op een state-of-the-art niveau te 

houden en het inkomend en uitgaand (internationaal) gastdocentschap 

uit te bouwen.

 – De commissie vraagt een betere informatiedoorstroom over beslissin-

gen.

 – De commissie moedigt de opleiding aan, in het zoeken naar oplossin-

gen of nieuwe modellen van begeleiding en opvolging van studenten, 

om op haar groei te kunnen aansluiten.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – De commissie vraagt om de beoordeling van methodologie iets meer te 

laten doorwegen in de eindbeoordeling van de stage en het eindwerk.

 – De commissie raadt meer zorgvuldigheid aan in de opdracht- en/of me-

thodiekomschrijving en de leesbaarheid van de bachelorproeven.
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Personalia van de leden 
van de visitatiecommissie

BIJLAGE 



42 Personalia

Lauren Absillis (1990) volgde op het moment van de visitatie de profes-

sionele bachelor Interieurvormgeving aan LUCA School of Arts te Gent. Zij 

was van 2005-2008 actief betrokken bij vrijwilligersprojecten in Thailand 

en was ook pillar leader voor Round Square. Sinds 2012 is ze actief binnen 

de studentenraad Architectuur.

Maka De Lameillieure (1966) studeerde af als burgerlijk ingenieur Elek-

trotechniek aan de Georgische Polytechnische Universiteit (GEO) en de 

Technische Universiteit te Dresden (D). Na haar studies voerde ze haar 

doctoraatsonderzoek uit in de afdeling ‘Signal Processing’ aan het Frauen-

hofer Gezelschaft (het Heinrich-Hertz-Institut) in Berlijn. Haar onder-

zoeksdomein was ‘simulatie van chromakey-systemen voor synthetische 

stereoscopie’. Tijdens dit onderzoek kwam ze in aanraking met de mens-

gerelateerde aspecten van innovatie. Dit onderzoek alsook de concrete 

toepassing ervan zette ze verder in de R&D afdeling van High End TV bij 

Philips Innovative Applications te Brugge. Hier voerde ze onderzoek naar 

de link tussen menselijke perceptie en uitgevoerde metingen. Ze heeft bin-

nen Philips ook ‘perception research’ projecten opgestart in Singapore en 

Knoxville (US). Sinds 2007 is ze algemeen directeur van Flanders Inshape, 

competentiepool productontwikkeling en industrieel design. Maka is au-

teur van meerdere boeken over innovatie en designmanagement.

Regine W. Vroom (1960) is doctor (2001) en ingenieur in het industrieel 

ontwerpen (TU Delft 1986, cum laude). Na bij Volvo Car gewerkt te heb-

ben als CAD-analist heeft zij diverse functies bekleed aan de faculteit van 

het Industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft, waar-

onder die van Kwaliteitsmanager Onderwijs, lid van het faculteitsbestuur 

en Universitair docent Industrieel ontwerpen. In die laatste functie is zij 

door Delftse ontwerpstudenten gekozen tot de eerste ‘ontwerpbegeleider 

van het jaar’. Zij heeft deelgenomen aan zeven visitatiepanels voor de 

beoordeling van opleidingen industrieel productontwerpen in Nederland 

en België, zowel op bachelor als op masterniveau, en is daarbij drie maal 

opgetreden als voorzitter. Op het gebied van onderzoek heeft zij als gast-

redacteur vier special issues voor wetenschappelijke tijdschriften gereali-

seerd en meer dan 60 ontwerprelevante wetenschappelijke publicaties op 

haar naam staan. Daarnaast is zij adviseur productontwikkeling geweest 

bij middelgrote ondernemingen.
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Guy Van Wijmeersch (1968) is Director Strategic Design en voormalig 

Design Director en Product Management bij Barco NV, divisie Industrial 

and Government. Hij is in 1992 begonnen bij Barco en had verschillende 

functies in ontwerp en marketing departementen als industrieel ontwer-

per, control room ontwerper, RnD manager en product manager in België, 

Duitsland en US. Hij is afgestuurd als master Product Design in Antwerpen 

en heeft ook een postgraduaat Product Design University of Irvine, Califor-

nia, USA. Daarnaast behaalde hij een master diploma B2B Marketing aan 

de Vlerick Business school in Gent. Hij is lid van de HFES (Human Factors 

and Ergonomics Association) en Design Management Institute.

 





VERIFIEERBARE FEITEN
Industrieel productontwerpen 

Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen 
aan de Hogeschool West-Vlaanderen 

www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel – december 2014



 

VERIFIEERBARE FEITEN1

  Algemeen
 Hoofdstuk I Bezoekschema

  Per opleiding
 Hoofdstuk II Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie 

tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten 

opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR

 Hoofdstuk III Schematisch programmaoverzicht met vermelding van 

het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel

 Hoofdstuk IV Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld 

naar categorie van aanstelling

 Hoofdstuk V Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal 

aantal studenten

 Hoofdstuk VI De studieduur tot het behalen van het diploma per 

instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per 

afstuderende cohorte

 Hoofdstuk VII Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de 

opleiding met betrekking tot internationalisering 

conform de visie van de opleiding, met minimaal 

de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde 

definities

1 De verifieerbare feiten voor de visitatie Industrieel productontwerpen zijn terug te vinden op 
www.vluhr.be/kwaliteitszorg



KENGETALLEN

HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN
Industrieel productontwerpen



V
B
.1
.1
.B
.V
e
rg
e
lij
ki
n
g
D
LR

C
o
m
p
e
te
n
ti
e
p
ro
fi
e
l 

Het HOWEST COMPETENTIEPROFIEL 
De New Young Professional 
INDUSTRIEEL PRODUCTONTWERPEN 

  
Formulier Domeinspecifiek Leerresultatenkader BA-opleidingen 
Opleiding: Bachelor in het industrieel productontwerpen 
Vlaamse Kwalificatiestructuur BA (niveau 6) 

PBaIPO01 De NYP IPO wendt creativiteit en ontwerpwetenschappen aan om de verschillende 
stappen van een integraal ontwerpproject te organiseren, vorm te geven, te 
realiseren en te integreren, rekening houdend met oude en nieuwe product- en 
productie eisen om te komen tot materialisatie op een maatschappelijk 
verantwoorde en duurzame manier. 

 DLR01 De Bachelor IPO wendt creativiteit en ontwerpwetenschappen aan om de 
verschillende stappen van een integraal ontwerpproject te organiseren, vorm te 
geven, te realiseren en te integreren, rekening houdend met oude en nieuwe 
product- en productie eisen om te komen tot materialisatie op een 
maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier. 

PBaIPO02 De NYP IPO integreert nieuwe en bestaande technologie in zijn ontwerpen en zet 
die op punt voor (flexibele) productie. 

  DLR02 De Bachelor IPO integreert nieuwe en bestaande technologie in zijn ontwerpen en 
zet het op punt voor (flexibele) productie. 

PBaIPO03 De NYP IPO gebruikt tijdens het ontwerpen virtuele tools om computer ondersteund 
technisch te tekenen, te dimensioneren en te simuleren en dit te koppelen aan 
productie 

 DLR03 De Bachelor IPO gebruikt tijdens het ontwerpen virtuele tools om computer 
ondersteund technisch te tekenen, te dimensioneren en te simuleren en dit te 
koppelen aan productie 

PBaIPO04 De NYP IPO kan tijdens het ontwerpen, en in functie van commerciële 
communicatie, een product schetsend of digitaal exploreren, communiceren, 
presenteren en technisch documenteren. 

  DLR04 De Bachelor IPO kan tijdens het ontwerpen, en in functie van commerciële 
communicatie, een product schetsend of digitaal exploreren, communiceren, 
presenteren en technisch documenteren. 

PBaIPO05 De NYP IPO kan producten vormgeven en stileren, rekening houdend met de 
producteisen: functies, human factors en interactie. 

 DLR05 De Bachelor IPO kan producten vormgeven en stileren, rekening houdend met de 
producteisen: functies, human factors en interactie. 

PBaIPO06 De NYP IPO stelt de gebruiker centraal en kan de nodige methodieken aanwenden 
om een product, zijn context en zijn behoefte te onderzoeken en te vertalen in 
nieuwe producteisen. 

  DLR06 De Bachelor IPO stelt de gebruiker centraal en kan de nodige methodieken 
aanwenden om een product, zijn context en zijn behoefte te onderzoeken en te 
vertalen in nieuwe producteisen. 

PBaIPO07 De NYP IPO werkt projectmatig: Een project uitschrijven, plannen, organiseren, 
doorlopen en implementeren in samenspraak met alle betrokken partijen. 

 DLR07 De Bachelor IPO werkt projectmatig: Een project uitschrijven, plannen, organiseren, 
doorlopen en implementeren in samenspraak met alle betrokken partijen. 

PBaIPO08 De NYP IPO werkt onderzoekend: De IPO kan probleemoplossend denken, 
reflecteren, vertalen, (internationale) domeinspecifieke evoluties opvolgen, 
bundelen en documenteren. 

  DLR08 De Bachelor IPO werkt onderzoekend: De IPO kan probleemoplossend denken, 
reflecteren, vertalen, (internationale) domeinspecifieke evoluties opvolgen, 
bundelen en documenteren. 

PBaIPO09 De NYP IPO heeft een houding tot levenslang leren door het opvolgen van 
domeinspecifieke nationale en internationale tendensen, technologische evoluties, 
bijscholing, zelfstudie en het toepassen ervan in het ontwerpen. 

 DLR09 De Bachelor IPO heeft een houding tot levenslang leren door het opvolgen van 
domeinspecifieke nationale en internationale tendensen, technologische evoluties, 
bijscholing, zelfstudie en het toepassen ervan in het ontwerpen. 

PBaIPO10 De NYP IPO is communicatief en sociaal vaardig om problemen in groep of 
individueel op te lossen en te communiceren aan specialisten en/of leken binnen 
een (internationaal) bedrijfsspecifiek kader. 

  DLR10 De Bachelor IPO is communicatief en sociaal vaardig om problemen in groep of 
individueel op te lossen en te communiceren aan specialisten en/of leken binnen 
een (internationaal) bedrijfsspecifiek kader. 

PBaIPO11 De NYP IPO stelt zich participerend op ten opzichte van bedrijf/organisatie en 
team. 

 DLR11 De Bachelor IPO stelt zich participerend op ten opzichte van bedrijf/organisatie en 
team. 



VB.2.2.A.atemc.Opleidingsprogramma 

 



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel Productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 1
Keuzetraject:

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

48 120 168 6
48 120 168 6
60 108 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

252 588 840 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Opleidingsonderdeel
partim

Presentatie I
Technisch Tekenen
Technologie I
Vormstudie I
Ontwerp en Prototyping I

Totaal:



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 2
Keuzetraject:

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

240 600 840 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Totaal:

Presentatie II
3D CAD I
Mens
Vormstudie II
Ontwerp en Prototyping II

Opleidingsonderdeel
partim



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 3
Keuzetraject: Product & Engineering

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
60 108 168 6
48 120 168 6

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

252 588 840 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Technologie II
Technisch Dimensioneren

Opleidingsonderdeel
partim

Ontwerp en Prototyping III
Creativiteit
3D CAD II

Totaal:



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 4
Keuzetraject: Product & Engineering

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
24 60 84 3
24 60 84 3

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

240 600 840 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester

SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Opleidingsonderdeel
partim

Ontwerp en Prototyping IV
Moderne Productie
Technologie III
3D CAD III
Multidisciplinair Project
Keuze

Totaal:



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 3
Keuzetraject: Product & Gebruik

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

240 600 840 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Visualisatie
Product en Functie

Opleidingsonderdeel
partim

Ontwerp en Prototyping III
Creativiteit
3D CAD II

Totaal:



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 4
Keuzetraject: Product & Gebruik

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
24 60 84 3
24 60 84 3

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

240 600 840 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Opleidingsonderdeel
partim

Ontwerp en Prototyping IV
Moderne Productie
User Centered Design
3D CAD III
Multidisciplinair Project
Keuze

Totaal:



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 3
Keuzetraject: Product & Vorm

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

240 600 840 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Totaal:

Ontwerp en Prototyping III
Creativiteit
3D CAD II
Visualisatie
Vormgeving I

Opleidingsonderdeel
partim



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 4
Keuzetraject: Product & Vorm

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6
24 60 84 3
24 60 84 3

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

240 600 840 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Totaal:

Keuze

Opleidingsonderdeel
partim

Ontwerp en Prototyping IV
Moderne Productie
User Centered Design
3D Advanced Surfacing
Multidisciplinair Project



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 5
Keuzetraject: Product & Engineering

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

6 294 300 12
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

150 654 804 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

3D CAD IV

Opleidingsonderdeel
partim

Stage
Bedrijfsmanagement
Ontwerp en Prototyping V

Totaal:



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 5
Keuzetraject: Product & Gebruik

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

6 294 300 12
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

150 654 804 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Stage
Bedrijfsmanagement
Ontwerp en Prototyping V
Product en Gebruik

Opleidingsonderdeel
partim

Totaal:



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 5
Keuzetraject: Product & Vorm

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

6 294 300 12
48 120 168 6
48 120 168 6
48 120 168 6

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

150 654 804 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Totaal:

Vormgeving II

Opleidingsonderdeel
partim

Stage
Bedrijfsmanagement
Ontwerp en Prototyping V



Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Depart.: PBA Kortrijk
Soort opleiding : professionele bachelor
Basisopleiding: Industrieel productontwerpen Academiejaar 2013-14

Afstudeerrichting: Semester: 6
Keuzetraject:

CU/ n-CU/ ST/ SO
sem sem sem (ECTS)

6 294 300 12
48 120 168 6
48 120 168 6
24 60 84 3
24 60 84 3

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

150 654 804 30
(750-900) (27-33)

CU/sem: contacturen per semester
n-CU/sem: niet-contacturen per semester

ST/sem: studietijd per semester
SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

Totaal:

Technisch Documenteren
Capita Selecta Onderzoek

Opleidingsonderdeel
partim

Bachelorproef
Industrialisatie
Ontwerpen Prototyping VI
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How. Opl. What's your talent? Modules On the side LR1 LR2 LR3 LR4 LR5 LR6 LR7 LR8 LR9 LR10 LR11
Opleidingsteam (10,1 VTE)
1 Bastiaens Ronald m 1976

Hoofdlector
Ma Industrieel Ontwerpen
eerder lector Howest MCT

1 1 Communicator, Netwerker Ontwerp&Prototyping, DPO, 
Product&Gebruik, Industrialisatie

Opleidingscoördinator IPO
+ Howest IDC X X X X X X IDC alg ZER Opleiding voor leidinggevenden SDW

Opleiding en Examen taalniveau C1 Engels
2 David Lieven m 1980

Lector
Ma Industrieel Ontwerpen
eerder ontwerper Deltalight

1 1 Rustig, Overwogen Ontwerp&Prototyping, 
Vormgeving, Mens

Shop&Atelier 
verantwoordelijke X X Light Moduleontwikkeling Mens met gastdocenten

Internationale uitwisseling (2014)
3 Demortier Olivier m 1978

Lector
Ma Industrieel Ontwerpen
eerder ontwerper Velleman, Modular

1 1 Chaos en Orde CAD, Moderne Productie, Capita 
Selecta

Jaarverantwoordelijke 3IPO
+ Projecten met middelbaar X X X X Proto Stage Barco Livedots (2014)

Internationale uitwisseling
4 Deprez Leen v 1975

Lector
Lic. Productontwikkeling
eerder lector Howest MCT

1 0,5 Multidisciplinair Visualisatie, Bedrijfsmanagement (Lesgeefster in Ba 
Communicatiemanagement) X X X Gedeeltelijke overstap opleiding CM

Opleiding  taalniveau C1 Engels 
5 Ferlin Nils m 1985

Praktijklector
Ba Industrieel Productontwerpen
eerder Tekenaar Ontwerper ACE

1 1 Doener, Maker Ontwerp&Prototyping, 
Ergonomie, CAD

Internationalisering X X X Proto Opl. Stage ontwerpbureau Pili Pili
Opleiding  taalniveau C1 Engels 

6 Labeeuw Heino m 1975
Lector

Ma Industrieel Ontwerpen
eerder mech ontwerper Vandewiele

1 1 Beschouwend denker CAD, Technologie Jaarverantwoordelijke 2IPO
+ Onderzoekscoördinator X X Light ZER Stage Thule (2013)

7 Laperre Dries m 1977
Lector

Ma Industrieel Ontwerpen
eerder lector Howest MCT

1 1 Zoekt nieuwe sporen Ontwerp&Prototyping, Creativiteit, 
UCD

Stages&Eindwerken
+ Onderzoeker X X X X Innowiz Eén jaar onderzoeksmedewerker Innowiz

Moduleontwikkeling Product&Gebruik met 
8 Meuris Conny v 1978

Lector
Ma Industrieel Ontwerpen + 
Industrial Mgt. eerder lector MCT

1 1 Creatieve duizendpoot Presentatie, Visualisatie PR opleiding + Mentor 
+ Jaarverantwoordelijke 1IPO X X Internationale uitwisseling

Opleiding  taalniveau C1 Engels 
9 Monnens Alain m 1969

Lector
Ma Product Design
eerder (zelfst) ontwerper npk, TossB

0,6 0,6 Kritische reflectie Vormgeving, 
Ontwerp&Prototyping

Expo X X Light Internationale uitwisseling 

10 Sabbe Katrijn v 1980
Lector

Lic Productontwikkeling + 
Kunstsoffen eerder Anziplast, IPS

0,5 0,5 De nieuweling van het team Materialen, 
Uitvoeringstechnieken, X X

11 Verthé Becky v 1983
Lector

Ma CommunicatieWet+ Cultuurmgt. 
eerder Designregio

1 1 Nauwgezet, Bruggenbouwer Bedrijfsmanagement, 
Documenteren, Mens

Onderwijscoördinator X X X IDC alg IPs ZER Overstap projectmedewerkster naar OP

12 De Grave Sofie v 1977
Lector

Ma Elektromechanica
eerder assistent KaHo St-Lieven

1 0,5 Motivator Technologie, CAD Kwaliteitszorg van de opl
+ Dept. Internationalisering X X Dept. IKZ Gedeeltelijke overstap dienst Howest 

internationalisering.
     Projectmedewerkers en onderzoekers What's your talent? Onderzoek/Project On the side

1 Bleuzé Tore m 1983 Phd, Ma Industrieel Ontwerpen Connector Design to Connect New projects X X
2 Dekeyzer Dieter m 1977 Ma Electronica Abracadabra met electronica Innovatiestudies X
3 Dekeyzer Kris m 1979 Ba Interieurvormgeving Matchmaker Designregio Kortrijk Internationalisering X
4 Doornaert Wouter m 1988 Ba Industrieel Productontwerpen Abracadabra met ideeen Innowiz X
5 Grimonprez Bart m 1979 Ma Industrieel Ontwerpen Abracadabra met materialen Prototyping X
6 Martin Pieter m 1988 Ba Industrieel Productontwerpen Abracadabra met dromen Innowiz X
7 Nafzger Ralph m 1978 Ba Industrieel Productontwerpen Abracadabra met licht User Experience, Light Workshops middelbaar X
8 Lily Libeert v 1985 Ma Product Design, MBA Opportuniteitenzoeker Bussiness Development Masterclass IPD X
9 Soenen Hans m 1957 Meester Kunsten Events en organisator Week van het Ontwerpen Lesgever

 Ma Industrieel Ontwerpen X

In staat om een zinvolle bijdrage te leveren in de onderwijs en evaluatieprocessen verbonden aan deze competentie

X Expliciet talent
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How. Opl. What's your talent? Modules On the side LR1 LR2 LR3 LR4 LR5 LR6 LR7 LR8 LR9 LR10 LR11

Occasionele medewerkers uit andere teams

Grimmelprez Carl m 1959 Docent Master Industrieel Ontwerpen, 
Lic. PO

Hands-on X
Dewolf Oliver m 1981 Noord-Zuid werking Howest, Ba IPO Wereldverbeteraar X
Beirens Aagje v 1980 Projectmedewerker myMachine, Ma 

Culturele Anthropologie
Polyglot

Grimonprez Piet m 1971 Onderzoek Directeur Howest,  
Industrieel Ingenieur

Ondernemer

Vandommele Roel m 1972 Onderwijs directeur Howest, 
Handelsingenieur

Menner

Bellens Gerdy  m 1952 Werkplaatsleider Howest IDC Handige Harry

Prevost Ellen v 1956 Kuisvrouw Howest IDC Moederfiguur

Gastprofessoren Organisatie

Lenstra Remco User Centred Design Expert Flanders inShape X
Debruyne Adriaan Freelance Industrieel Vormgever Saflot X

Occasionele gastsprekers

Michiels Pieter Manager BUDAlab

Cautereels Vic Zelfstandig ontwerper Design Fixion

Stefan Shöning Zelfstandig ontwerper

Steven D'hollander Zelfstandig ontwerper Pili Pili

Steven Tom Interaction Designer Nahman

In staat om een zinvolle bijdrage te leveren in de onderwijs en evaluatieprocessen verbonden aan deze competentie
X Expliciet talent

KW
AL

IT
EI

TS
-

ZO
RG

O
N

D
ER

ZO
EK

D
IE

N
ST

VE
RL

EN
IN

G

IN
TE

R-
N

AT
IO

N
AL

IS
ER

IN
G



VB.2.1.A.Benchmarkrapport.02.05.2013.IndustrieelProductOntwerpenHowest 

 



Instelling: Hogeschool West-Vlaanderen
Opleiding: industrieel productontwerpen PBA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 27-apr-13



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 



voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurt in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaalt. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 



de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 



Profiel opleiding  industrieel productontwerpen PBA (industrieel productontwerpen PBA - 1448   
180)

Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

Hogeschool West-Vlaanderen 191

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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Opleiding industrieel productontwerpen PBA - Instelling Hogeschool West-Vlaanderen
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 27-apr-13
Hogeschool West-Vlaanderen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2011 - 2012

161 30 152 39 52 38 47 71 80 6 28 6 191

Academiejaar 
2012 - 2013
**

168 34 162 40 49 nvt 4 68 85 7 37 5 202

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 27-apr-13

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2011 - 2012

161 30 152 39 52 38 47 71 80 6 28 6 191

Academiejaar 
2012 - 2013
**

168 34 162 40 49 nvt 4 68 85 7 37 5 202

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 27-apr-13

Hogeschool West-Vlaanderen

Aantal trajectstarters

2011 200

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2011 200
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Opleiding industrieel productontwerpen PBA - Instelling Hogeschool West-Vlaanderen

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

Hogeschool West-Vlaanderen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 47 47

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 47 47

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Hogeschool West-Vlaanderen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 23,50% 23,50%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 23,50% 23,50%
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

Hogeschool West-Vlaanderen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van diploma 2011 - 2012 47 47

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van diploma 2011 - 2012 47 47

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

Hogeschool West-Vlaanderen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van diploma 2011 - 2012 100,00% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van diploma 2011 - 2012 100,00% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

Hogeschool West-Vlaanderen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 153 153

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 153 153

Percentage drop out per academiejaar

Hogeschool West-Vlaanderen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 76,50% 76,50%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 76,50% 76,50%
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Opleiding industrieel productontwerpen PBA - Instelling Hogeschool West-Vlaanderen
 Vestiging  Marksesteenweg, Kortrijk

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Hogeschool West-Vlaanderen, Marksesteenweg, Kortrijk

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2011 - 
2012

161 30 152 39 52 38 47 71 80 6 28 6 191

Academiejaar 2012 - 
2013**

168 34 162 40 49 0 4 68 85 7 37 5 202

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 27-apr-13
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