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Universiteit Hasselt
KNOWLEDGE IN ACTION

WHERE INNOVATION STARTS

Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek
Tel. 011 26 81 00 | studentenadministratie@uhasselt.be | www.uhasselt.be

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Den Dolech 2 | NL -5612 AZ Eindhoven | www.tue.nl

Technische Universiteit 
Eindhoven

Uniek onderwijsmodel
Kiezen voor Universiteit Hasselt is kiezen voor toekomst-
gerichte opleidingen en een uniek onderwijsmodel, met inter-
actieve lessen in kleinere groepen. Voorop staat een zo volle-
dig mogelijke vorming van haar studenten, met niet alleen 
aandacht voor kennis, maar ook voor  taal-, communicatie-, 
en andere vaardigheden. Je leert met inzicht studeren, kritisch 
denken, zelfstandig werken en ondernemend zijn. Tijdens je 
opleiding al proef je van de praktijk. De UHasselt-alumnus? 
Dat is een vlot inzetbare en flexibele professional!

Grensverleggend onderzoek
Maar UHasselt biedt niet alleen onderwijs op topniveau. Ze 
doet ook aan grensverleggend onderzoek en ondersteunt 
bedrijven op vlak van innovatie. Ze wil een knooppunt in het 
innovatieweb zijn. De zeven onderzoeksinstituten vormen 
de ruggengraat van dat innovatieve onderzoek, dat is 
opgebouwd rond een aantal ‘speerpunten’ (o.m. nanotech-
nologie, bio-elektronica, MS-onderzoek, milieuonderzoek, 
biostatistiek, informatica, mobiliteit, ondernemerschap). Je 

professoren brengen je – onder meer via projectwerk – 
overigens in contact met ‘echt’ onderzoek. De onderwijspro-
gramma’s worden bovendien gevoed door maatschappelijk 
relevante ontwikkelingen en sluiten op die manier aan op de 
actualiteit.

In het hart van de Euregio
UHasselt ligt in het hart van de Euregio Maas-Rijn, op een 
steenworp van Luik, Aken en Maastricht. Door een sterk inter-
nationaliseringsbeleid heeft de universiteit niet enkel een sterk 
netwerk in Vlaanderen en Europa, maar ook in de rest van de 
wereld opgebouwd.

Verrassend studentenleven
Student zijn is natuurlijk meer dan studeren alleen. Zowel 
in Diepenbeek als Hasselt ligt een verrassend, intens en 
gevarieerd studentenleven op jou te wachten. Alle nodige 
ingrediënten voor een onvergetelijke tijd zijn aanwezig: sport, 
cultuur, fuiven, cafés… 

Topuniversiteit
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is  
gespecialiseerd in engineering science and technology en 
haar onderwijs geniet een uitstekende reputatie in Nederland 
en daarbuiten. Zo bekleedt de TU/e al jarenlang een positie 
in de top 20% van de universiteiten wereldwijd zowel binnen 
de ‘Times Higher Education World University Ranking’ als in 
de QS-ranking. Studeren aan de TU/e is met andere woor-
den studeren aan een topuniversiteit! 

Gedreven en betrokken
Wetenschappelijke gedrevenheid en maatschappelijke 
betrokkenheid gaan binnen de TU/e hand in hand. De uni-
versiteit wil via haar onderwijs en onderzoek bijdragen aan 
de vooruitgang van de technologische wetenschappen en de 
ontwikkeling van technologische innovaties. De focus daarbij 
ligt vooral op de domeinen gezondheid, energie en mobiliteit. 
Er zijn nauwe banden met de industrie, de medische sector, 

de bouw- en vervoerssector en verschillende overheidsin-
stellingen. Als afgestudeerde Master of Science van de TU/e 
ga je dan ook een afwisselende, uitdagende en maatschap-
pelijk nuttige carrière tegemoet.

Technologisch hart van Nederland
De TU/e ligt in toptechnologieregio Brainport, het techno- 
logisch hart van Nederland. Er zijn veel goede relaties met 
hightechbedrijven en organisaties in de regio. Daar pluk je 
de vruchten van bij opdrachten, stages, afstuderen en werk. 
De TU/e biedt je ook uitstekende voorzieningen en heeft vele 
internationale contacten met vooraanstaande universiteiten. 
Een tijdje studeren aan een buitenlandse universiteit behoort 
dan ook tot de mogelijkheden. 

Moderne, dynamische stad
Eindhoven is een moderne en dynamische stad, die garant 
staat voor een leuke studietijd met een divers studentenleven.
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Ingenieur (ir)

UHasselt en de TU/e hebben een unieke 
samenwerkingsovereenkomst, waardoor je na een 
bacheloropleiding binnen de wetenschappen aan 
UHasselt kunt instromen in de masteropleidingen aan de 
TU/e. Je behaalt dan het diploma Master in Chemical 
Engineering, Master in Applied Physics, Master in 

TWEEJARIGE ENGELSTALIGE MASTEROPLEIDING - TU EINDHOVEN

WIE KAN INSTROMEN AAN DE TU/E ?

UHASSELT

TU EINDHOVEN

BACHELOR
CHEMIE

MASTER
CHEMICAL 

ENGINEERING

BACHELOR
FYSICA

MASTER
APPLIED PHYSICS

SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

OF NUCLEAR FUSION

ELECTRICAL 
ENGINEERING

BACHELOR
WISKUNDE

MASTER
INDUSTRIAL AND 

APPLIED
MATHEMATICS

Master in de 
Ingenieurswetenschappen

Science and Technology of Nuclear Fusion, Master 
in Electrical Engineering of Master in Industrial and 
Applied Mathematics. Voor de laatste update van de 
toelatingsvoorwaarden aan de TU/e, kun je terecht op 
www.tue.nl/en/education/become-a-tue-student/
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UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION

Waarom starten aan 
UHasselt?

 Optimale start en solide basis

Je start aan UHasselt in de bacheloropleiding chemie, 
fysica of wiskunde waarin een degelijke, gestructureerde 
basis in het betreffende studiedomein gelegd wordt. 
Deze basis sluit optimaal aan op het secundair 
onderwijs. Bovendien vindt het onderwijs plaats in kleine 
groepen en krijg je een uitstekende studiebegeleiding. 
Deze basiskennis vul je dan aan met verbredende 
opleidingsonderdelen uit andere domeinen en enkele 
specifieke ingenieursvakken. Daarnaast is er ook ruime 
aandacht voor toepassingen en vaardigheden. Zo ben je 
uitstekend voorbereid op een vervolgmaster aan de TU/e. 

 Praktijk- en toepassingsgericht

De masteropleidingen aan de TU/e zijn sterk praktijk- en 
toepassingsgericht. Je brengt stukjes kennis met elkaar 
in verband en past deze toe om oplossingen te zoeken 
voor concrete problemen. Je werkt in teamverband 
aan technologische ontwerpopdrachten en je voert 
praktijkstages uit. Aan de TU/e wordt ook gebruikgemaakt 
van de meest moderne ICT-middelen. Het onderwijs 
kenmerkt zich door persoonlijk contact met docenten en 
mentoren en door een uitstekende studiebegeleiding.

 Onderwijs gebaseerd 
 op toponderzoek

Na je bacheloropleiding aan UHasselt kun je instromen 
in de masteropleiding Chemical Engineering, Applied 
Physics, Electrical Engineering of Industrial and Applied 
Mathematics aan de TU/e. In de masteropleidingen is 
het onderwijs sterk verweven met onderzoek. Dit betekent 
dat je als student dicht bij de laatste technologische 
ontwikkelingen staat. De TU/e behoort internationaal tot 
de topuniversiteiten, zowel op het gebied van onderzoek 
als onderwijs. Wetenschappelijke, technologische kennis 
wordt op de TU/e vertaald naar innovatieve toepassingen 
die bruikbaar zijn in de maatschappij.

 Intensieve contacten met bedrijven  
 en onderzoeksinstituten

Via gezamenlijke onderzoeks- en ontwerpprojecten werkt 
de TU/e intensief samen met een internationaal netwerk 
van bedrijven en onderzoeksinstituten. Als student ben je 
hierbij actief betrokken door omvangrijke bedrijfsstages en 
afstudeerprojecten. Bovendien wordt je de kans geboden 
om ervaring op te doen in het buitenland. Dit geeft je na 
je afstuderen meer mogelijkheden, zowel in Nederland 
als in België. Met een masterdiploma van de TU/e start 
je, dankzij stages en praktijkopdrachten, op een hoger 
niveau en groei je gemakkelijker door naar bijvoorbeeld 
managementfuncties.

1

3

2

4
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Chemie
BACHELOR • 180 STUDIEPUNTEN

Brede opleiding 

In de bacheloropleiding chemie bestudeer je 
de samenstelling en eigenschappen van stoffen 
en de veranderingen en reacties die daarin 
plaatsvinden. Chemie speelt zowel op het vlak 
van de energieproblematiek als op het vlak 
van biochemisch onderzoek een steeds grotere 
rol. De opleiding chemie, en dus ook de goed 
opgeleide chemicus die jij kan worden, legt zich 
steeds meer toe op grondstoffenefficiëntie en 
-circulariteit, duurzaamheid, klimaat, milieu, energie 
en gezondheid. Concreet wil dit zeggen dat je 
de kennis die je verwerft breed kan toepassen: 
van het ontwikkelen van geneesmiddelen, tot de 
bescherming van het milieu via het creëren van 
duurzame energie of het omzetten van broeikasgas 
in nieuwe brandstoffen in een circulair proces. Je 
opleiding is multidisciplinair opgevat en wordt ook 
versterkt door een uitgebreide stage die je kan 
volgen in een onderzoeksinstituut of -groep.

Je eigen 
specialisatie

In het eerste bachelorjaar verwerf je alle basiskennis 
en -vaardigheden. Daarnaast krijg je ook fysica, 
wiskunde, biologie, geologie en ingenieursvakken. 
Dit zijn de disciplines waarmee de chemie verweven 
is en waarmee je als chemicus voortdurend in 
aanraking komt. In de volgende jaren verdiep en 
verbreed je je chemische kennis.

Tijdens je bachelor kan je kiezen tussen drie richtingen. 
In de optie materiaalchemie verdiep je je in vakken 
zoals fysische materialencolleges, fysische organische 
chemie en computationele of theoretische chemie. 
Deze kennis ligt aan de basis van hoogtechnologische 
innovatie in materiaalontwikkeling voor energie, 
sensoren, informatietechnologie, micro-electronica, 
katalyse, recyclage, waterzuivering, etc. In de optie 
biochemie ligt de focus op de levende materie, zowel 
op moleculair, cellulair en genetisch als op organisch 
niveau. Deze kennis komt aan bod in vakken als 
biochemie, moleculaire celbiologie, immunologie en 
moleculaire genetica. Je kan ook de optie onderwijs 
volgen met een pakket opleidingsonderdelen 
uit de educatieve master wetenschappen en 
technologie, aangevuld met vakken uit biochemie en 
materiaalchemie. Elke keuzerichting bestaat uit een 
aantal verplichte vakken die je kan aanvullen met 
keuzevakken uit andere wetenschappelijke disciplines 
op basis van wat jij wil.

Het derde bachelorjaar wordt afgesloten met 
een actueel onderzoeksproject in één van onze 
onderzoeksgroepen. Zo krijg je de kans om je 
competenties gedurende een langere periode 
te gebruiken en een bijdrage te leveren tot een 
chemische hypothese of onderzoeksvraag.

Waarom chemie
studeren aan UHasselt?

1 2

Wil je bijdragen tot een betere wereld door het maken van iets nieuws, zoals nano-antibiotica, CO2-neutrale industrie, nieuwe 
smartphones of energiebronnen van de toekomst? Chemici zijn een onmisbare schakel in de ontwikkeling van revolutionaire 
oplossingen voor de grote uitdagingen in de gezondheid, energie, klimaatopwarming, watervoorziening, recyclage en efficiënt 
gebruik van natuurlijke bronnen… Want in de chemie wordt er gefocust op het atomaire en moleculaire niveau.

Wat wil jij? Denken én doen!
Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel 
academisch, maar altijd ook praktisch. 
Ontdek ons uniek onderwijsmodel op p.4
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Je leert DOEN

Toepassen is minstens even belangrijk als theorie. 
Daarom volg je vanaf het eerste jaar toegepaste 
labo’s. Hier leer je dat heel wat chemische kennis 
voortvloeit uit experimentele waarnemingen of kan 
leiden tot nieuwe toepassingen. In het tweede jaar 
groeien deze labo’s uit tot projectpractica. Daarin 
krijg je de kans om te werken met dezelfde state-of-
the-art onderzoeksapparatuur die gebruikt wordt in 
onderzoeksprojecten met topbedrijven. Bovendien 
maak je ook kennis met de structuur en werking 
van bedrijven én kom je in contact met experts 
uit het vakgebied. Via hen ontdek je boeiende 
toepassingsdomeinen en mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt in binnen- en buitenland.

De opleiding traint je onder meer ook in 
sociale en communicatieve vaardigheden, time 
management en projectmanagement. Zo werk 
je in het tweede jaar aan een onderzoeksproject 
over een reallifeprobleem. De resultaten stel je 
voor aan een jury en aan je medestudenten in 
een miniposterconferentie. In het derde jaar werk 
je een eindproject uit en loop je stage in een 
onderzoeksgroep of -instituut (zoals het Instituut voor 
Materiaalonderzoek van UHasselt), een bedrijf of 
ziekenhuis.

Chemie is, net als andere exacte wetenschappen, 
een internationale discipline. In het derde jaar 
kan je op Erasmus een semester in het buitenland 
studeren.

3

"De opleiding chemie 
is zeer divers. Er is nog 
voldoende ruimte om 
je eigen interesses te 
ontdekken! Vooral in het 
eerste jaar krijg je een 
brede basis en later kan je 
je verdiepen in wat jij het 
leukste vindt!"
Margaux Billen, bachelor chemie
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Fysica
BACHELOR • 180 STUDIEPUNTEN

Brede opleiding 

Het bachelorprogramma biedt de basis van de 
experimentele en theoretische fysica en de daarbij 
horende wiskunde. In het eerste jaar krijg je een 
inleiding in een aantal hoofddomeinen van fysica, 
sterrenkunde, geofysica en experimenteertechnieken. 
Daarnaast bouw je je wiskundige kennis op aan 
de hand van enerzijds toepassingsgerichte en 
anderzijds abstracte wiskunde. In het tweede en 
derde jaar maak je kennis met thema’s zoals de 
fysica van de elementaire deeltjes, nanotechnologie, 
Einstein’s gravitatietheorie en de biofysica.

Je eigen 
specialisatie

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je kiezen voor 
één van de volgende opties die je voorbereiden 
op een vervolgmaster: theoretische fysica en 
sterrenkunde, experimentele fysica of nano/
biofysica. Heb je interesse voor onderwijs, dan 
kan je de optie onderwijs volgen met een pakket 
opleidingsonderdelen uit de educatieve master 
wetenschappen en technologie. 
Vakken als elektronica, hydrodynamica, fotonica 
en kwantumtechnologie bieden je bovendien de 
mogelijkheid om na het behalen van je bachelor over 
te stappen naar een aantal ingenieursopleidingen. Je 
kan je bacheloropleiding verder vervolledigen met 
vakken zoals biologie, chemie, economie, informatica 
of wiskunde.

Waarom fysica
studeren aan UHasselt?

1 2

Fysica is de studie van de basiswetten van de natuur. Je leert over uiteenlopende verschijnselen in het dagelijks leven, 
zoals beweging, geluid, licht, warmte… en je maakt kennis met de fascinerende wereld van relativiteit, kwantumfysica, 
elementaire deeltjes en de structuur en oorsprong van het heelal. Dit alles vormt de basis voor talrijke technologische 
toepassingen en speelt ook een belangrijke rol in andere wetenschappen. De ideale richting voor studenten met een 
avontuurlijke, onderzoekende geest en goede wiskundige vaardigheden.

Wat wil jij? Denken én doen!
Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel 
academisch, maar altijd ook praktisch. 
Ontdek ons uniek onderwijsmodel op p.4
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Je leert DOEN

In deze opleiding volg je experimentele en 
theoretische vakken die georiënteerd zijn op 
fundamentele kennis. Je oefent de leerstof in 
tijdens hoorcolleges en werkzittingen. Daarnaast 
neem je deel aan diverse practica en werk je 
aan een aantal projecten. Je leert omgaan 
met apparatuur die ook wordt gebruikt in 
onderzoeksinstituten. Via werkbezoeken (zoals aan 
het CERN in Zwitserland) en via gastlessen ontdek je 
hoe het dagelijks leven van een fysicus eruitziet. 
Vanaf het eerste jaar fysica word je 
ondergedompeld in de praktijk. Zo leer je 
proeven opstellen, nauwkeurige metingen doen 
en realistische situaties modelleren en analyseren. 
Bovendien leer je op een correcte en aantrekkelijke 
manier rapporteren, presenteren en samenwerken 
in team. In het tweede jaar word je ingeleid 
in time management en projectmanagement. 
Deze vaardigheden pas je toe op een reallife 
groepsproject. In het derde jaar voer je zelf 
onderzoek uit in samenwerking met een UHasselt 
onderzoeksgroep.
Fysica is een internationale discipline. Dit kan je 
zelf ervaren tijdens de practicumdag in Eindhoven 
en een buitenlands studieverblijf. En een aantal 
handboeken is Engelstalig. Wil je een langere 
periode in het buitenland studeren, dan kan je in je 
derde bachelorjaar een semester deelnemen aan 
Erasmus.

3

"Ik koos bewust voor fysica 
aan UHasselt: je bent er 
immers geen nummer.
Zowat iedere docent kent 
je bij naam en ze weten je 
perfect te helpen. Je vormt 
samen met je klasgroep 
een hechte band, waarbij 
je elkaar helpt, steunt 
en motiveert en een 
levenslange vriendschap 
opbouwt."
Ivo Cools, bachelor fysica

Astronaut Thomas Pesquet (ESA) toont onze kwantummagnetometer aan boord 
van het International Space Station. Deze kwantummagnetometer werd ontwik-
keld door onze universiteit en de studenten van OSCAR-QUBE, binnen het 
project Orbit Your Thesis! van het Europese ruimteagentschap ESA. Deze unieke 
diamanten kwantummagnetometer zal het magnetische veld rond de aarde in 
kaart brengen.
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Opleiding tot natuurkundig ingenieur

De masteropleiding in Applied Physics biedt je de  
mogelijkheid om je verder te verdiepen in natuurkundige 
verschijnselen, nieuwe technologieën en meetmethoden.  
De opleiding bestaat voor een groot deel uit stages, zodat 
je leert om je technische en wetenschappelijke kennis toe te 
passen in een onderzoekomgeving. Binnen dit masterpro-
gramma kun je kiezen voor een van de volgende tracks: 
`Fluids, Bio and Soft Matter`, `Plasmas and Beams` of 
`Nano, Quantum and Photonics`. Vloeistoffen, Bio- en 
Zachte Materie concentreert de aandacht op de natuurkun-
de van vloeistoffen en zachte materialen zonder de natuur-
kunde in de volle breedte uit het oog te verliezen. Plasma-
wetenschap is een zeer interdisciplinair onderzoeksveld 
waarin geïoniseerde gassen een centrale rol spelen. Het 
omvat onderzoeksgebieden zoals atoom- en molecuulfysi-
ca, scheikunde, materiaal- en oppervlaktewetenschap. De 
richting Nano, Quantum en Fotonica focusseert zich op een 
aantal verschillende nieuwe materialen op de nanometer 
schaal, de ontwikkeling van quantum fysische schakelingen 

Opleiding tot ingenieur in de nuclear fusion

De ontwikkeling van kernfusie als een veilige, schone en 
onuitputtelijke energiebron heeft geleid tot de oprichting 
van ITER, de Internationale Thermonucleaire Experimen-
tele Reactor in Frankrijk. Hier wordt de wetenschap van 
extreme condities (extreem hoge temperaturen, extreme 
warmtestromen, extreme complexiteit) vertaald in tech-
nologische oplossingen. Dit biedt zowel een uitdaging 

Welke fysicus in spe droomt er niet van om een 
Europese organisatie te bezoeken die fundamenteel 
onderzoek doet naar elementaire deeltjes? In het derde 
bachelorjaar bieden we jou deze uitzonderlijke kans. 
Dan kun je met ons CERN (Zwitserland) bezoeken. Een 
unieke ervaring! Je ontmoet er niet alleen internationaal 
erkende wetenschappers die je laten proeven van een 
diversiteit van theorieën en toepassingen binnen de 
fysica. Je bezoekt ook één van de grootste labo’s die er 
in het domein van de fysica bestaat. Het is een unieke 
internationale ervaring waar je nog vaak op zult terug-
blikken. En een mooi voorsmaakje op het onderzoek 
en de toepassingen waarmee je in je professionele 
loopbaan mee in contact zult komen. 

Masteropleiding science and technology of nuclear 
fusion aan de tu/e

Masteropleiding applied physics aan de tu/e

en technologie, en de fysica en toepassingen van fotonische 
structuren en materialen.Met dergelijke afstudeerrichtingen 
kun je terecht bij universiteiten, in laboratoria van grote 
technologische bedrijven, in ziekenhuizen, bij ingenieursbu-
reaus … 

Afgestudeerd, en dan? 

Als natuurkundig ingenieur kun je terechtkomen bij universi-
teiten, in laboratoria van grote technologische bedrijven en 
bij ingenieursbureaus. Verder zijn natuurkundig ingenieurs te 
vinden in instituten als het Interuniversitair Micro-Elektronica 
Centrum (IMEC) en het Vlaams Instituut voor Technologisch 
Onderzoek (VITO). Wie zich specialiseert in de klinische 
fysica heeft de mogelijkheid om in een ziekenhuis te wer-
ken. Doordat je tijdens je opleiding leert hoe je problemen 
kunt analyseren en oplossen, ben je bovendien inzetbaar in 
leidinggevende functies. 

als carrièremogelijkheden aan masterstudenten en vraagt 
om de opleiding van een nieuwe generatie fusieon-
derzoekers. De Technische Universiteit Eindhoven heeft 
fusiewetenschap en -technologie geselecteerd als een van 
zijn spraakmakende kennisgebieden, door een speciale 
onderzoeksgroep op te richten en een volledig masterpro-
gramma voor fusie op te zetten.
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Opleiding tot ingenieur in de 
elektrotechniek

In het masterprogramma Electrical Engineering verricht je 
innovatief onderzoek en ontwerp, analyseer en reali-
seer je slimme en nieuwe elektrische componenten en 
systemen. Je wordt actief betrokken bij het eigen onder-
zoeksprogramma van de faculteit en werkt samen met 
andere R&D-afdelingen in de industrie, via stages en een 
afstudeerproject. Naast een algemeen programma in de 
elektrotechniek, kun je kiezen tussen drie specialisatie 
tracks: `Connected World Technologies`, `Care and Cure` 
of `Artificial Intelligence Engineering Systems`. Daarnaast 
maakt de EIT InnoEnergy-master in slimme elektrische 
netwerken en systemen ook deel uit van de master in 
Electrical Engineering. Deze specialisatie richt zich op het 
ontwerpen, implementeren en beheren van slimme netten. 
Studenten die dit programma volgen, studeren hun eerste 
jaar in Zweden en hun tweede jaar aan de TU / e. Als 
gevolg daarvan behalen ze een dubbele graad in het 
relevante masterprogramma van elke universiteit.

Afgestudeerd, en dan?

Als ingenieur in de elektrotechniek kun je terechtkomen in 
talloze bedrijven, onderzoekscentra, ingenieursbureaus, 
universiteiten in binnen- en buitenland. Veel afgestudeer-
den beginnen hun carrière in de research of product 
development bij een hightechbedrijf. Door de brede basis 
en de systematische manier van denken, kun je als afge-
studeerde niet alleen binnen je eigen vakgebied, maar 
ook binnen nieuwe gebieden opereren.

De Master of Science and Technology of Nuclear Fusion is het voor de hand liggende pad voor diegenen die zich willen 
specialiseren in fusion. Het curriculum is echt interdisciplinair - een combinatie van elementen uit de toegepaste natuur-
kunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek - en legt de nadruk op de doelgerichte aard van fusieonderzoek. Het 
internationale karakter, werk in interdisciplinaire groepen en maatschappelijke aspecten van fusieonderzoek worden ook 
benadrukt in het programma. Als je slim, ambitieus, begaan met duurzaamheid en geïnteresseerd bent in hightech en je 
bovendien houdt van een serieuze uitdaging, is deze studie de juiste keuze voor jou. Je kunt er ook voor kiezen om deze 
masteropleiding te combineren met toegepaste natuurkunde, elektrotechniek of werktuigbouwkunde als een ‘dubbele 
graad’. Dit vereist een half jaar tot een jaar extra studie.

Afgestudeerd, en dan? 

Als ingenieur in de nuclear fusion kun je je carrière voortzetten in het onderzoek of in de industrie. Daarbij biedt vooral de 
oprichting van ITER, – een wereldwijd politiek engagement voor de ontwikkeling van fusie voor tenminste de komende 35 
jaar – een langetermijn carrièreperspectief. De bouw en de inwerkingstelling van ITER vraagt om de scholing van een nieu-
we generatie fusiewetenschappers en -ingenieurs. Daarvan kun jij er een zijn. Daarnaast biedt het masterprogramma je ook 
uitstekende perspectieven voor een loopbaan buiten dit onderzoekdomein, met name in de hightech, innovatieve industrie. 

Masteropleiding
electrical engineering 
aan de tu/e
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BEROEPSKEUZES  
APPLIED PHYSICS

• CONSULTANT
• DOCTORANDUS
• KLINISCH FYSICUS
• LASERTECHNOLOOG
• LEERKRACHT OF DOCENT NATUURKUNDE
• PRODUCTIEMANAGER
• QUALITY MANAGER
• WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER 

NATUURKUNDE AAN EEN UNIVERSITEIT, EEN 
WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT OF AAN EEN 
AFDELING R&D VAN EEN BEDRIJF

BEROEPSKEUZES  
NUCLEAR FUSION

• DOCTORANDUS
• LEERKRACHT OF DOCENT NATUURKUNDE
• PROJECTMANAGER
• PROCESMANAGER
• QUALITY MANAGER
• WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER 
• KERNFUSIE AAN EEN UNIVERSITEIT,  

EEN WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT OF  
AAN EEN AFDELING R&D VAN EEN BEDRIJF

BEROEPSKEUZES  
ELECTRICAL ENGINEERING

• DOCTORANDUS
• EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
• HOOFD TECHNISCHE DIENST
• LEERKRACHT OF DOCENT ELEKTROTECHNIEK
• MANAGER R&D
• PRODUCTONTWIKKELAAR
• TELECOMMUNICATIEMANAGER
• WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER 

ELEKTROTECHNIEK AAN EEN UNIVERSITEIT, 
EEN WETEN-

• SCHAPPELIJK INSTITUUT OF AAN EEN 
AFDELING R&D VAN EEN BEDRIJF



13

Wiskunde
BACHELOR • 180 STUDIEPUNTEN

Breed opgeleid

Naast de verschillende disciplines en toepassingen 
waarin wiskunde een belangrijke rol speelt, is 
het zelf ook een brede wetenschap. Al van het 
eerste jaar maak je kennis met de verschillende 
domeinen. In theoretische wiskunde verwerf je een 
verdiepende kennis over wiskundige begrippen 
en krijg je vakken zoals algebra, analyse en 
meetkunde. Computationele wiskunde leert je 
om zelf een computersimulatie te maken van een 
probleem om tot een conclusie te komen. Je krijgt er 
vakken zoals numerieke wiskunde en informatica. 
In de biowiskunde bestudeer je toepassingen in 
o.a. biologie, genetica, en levenswetenschappen. 
Omgaan met data die verzameld wordt, leer je dan 
weer in Statistiek en data-anlyse. Tot slot zoek je 
met Wiskunding modelleren ook oplossingen voor 
concrete problemen uit bijvoorbeeld de medische 
wetenschappen.

Droom je van leerkracht worden? Dan kan je ook 
al enkele opleidingsonderdelen opnemen uit de 
educatieve master Wetenschappen en Technologie.

Je leert DOEN

Je gaat vanaf het eerste jaar direct aan de slag met 
het ‘wiskundig modelleren’ van uitdagingen uit de 
samenleving. Je vertaalt een dagelijks probleem naar 
een wiskundig probleem en vindt er op die manier 
een oplossing voor. Bijvoorbeeld: hoe houd je een 
festival veilig als duizenden mensen samen vertrekken 
en aankomen? Wat is de ideale plaatsing van 
windmolens ten opzichte van elkaar? Hoe verbeter je 
de geluidskwaliteit van muziek op het internet? Tijdens 
je eerste bachelorjaar ga je ook een week lang buiten 
de campus werken aan een oplossing voor een 
probleem dat aangereikt wordt door bedrijven uit de 
regio. Je zal verbaasd zijn wat van wat je al kan na 
een paar maanden wiskunde studeren!

Bouw aan je 
netwerk

De opleiding wiskunde vormt een hechte groep 
studenten waar iedereen elkaar helpt en er vaak samen 
op de campus gestudeerd wordt. In het eerste kwartiel 
volg je al je vakken samen met de studenten Fysica. 
Daarnaast kennen de docenten je persoonlijk, en ze 
zijn altijd bereid om je individueel te helpen. Zo bouw je 
onmiddellijk aan een stevig netwerk.

Waarom wiskunde
studeren aan UHasselt?

1 2

3

Wil jij begrijpen hoe de wereld om je heen werkt? GPS-systemen, griepuitbraken, het ontstaan van files, 
internetversleuteling, bewegingen van planeten,... Al deze (en nog veel meer) voorbeelden kunnen we enkel goed 
begrijpen door wiskundige technieken. Wiskunde zit overal achter, en dat betekent een carrière vol uitdagingen! 

Wat wil jij? Denken én doen!
Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel 
academisch, maar altijd ook praktisch. 
Ontdek ons uniek onderwijsmodel op p.4
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Jouw profiel
Wiskunde  gaat om veel meer dan formules en berekeningen. Het 
is een manier van denken waarmee je door abstract redeneren, 
concrete vraagstukken kan oplossen en die oplossingen weer kan 
toepassen.
• Ben je goed in wetenschapsvakken en heb je aanleg en 

interesse voor wiskunde?
• Hou je van analyseren en logisch denken?
• Ben je een doorzetter die zich niet laat afschrikken door 

abstracte theorieën en vraagstukken?
• Denk je graag na over wiskundige oplossingen voor complexe 

problemen uit het dagelijkse leven?
• Ben je kritisch ingesteld en nieuwsgierig?
Kies dan voor wiskunde, een veelzijdig en creatief vakgebied 
waarin je zelf nog veel kunt ontdekken.

“Ik heb voor wiskunde 
aan UHasselt gekozen 
omdat ze werken 
met korte lesperiodes 
waardoor je snelle 
feedback krijgt en 
jezelf kunt bijsturen. 
De groepen zijn ook 
niet zo groot. Veel 
proffen en assistenten 
kennen je bij naam 
en beantwoorden je 
vragen snel.” 
Birthe, alumna
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Opleiding tot wiskundig ingenieur

Industrial and Applied Mathematics speelt een essentiële 
rol bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarin  
worden namelijk steeds vaker wiskundige modellen,  
geavanceerde simulaties en (computer)berekeningen 
gebruikt. In de masteropleiding Industrial and Applied 
Mathematics kun je afstuderen in één van de volgende 
drie specialisaties: 

• Computational Science and Engineering: focus op de 
simulatie en analyse van complexe fysieke en techni-
sche processen

• Discrete Mathematics and Applications: gerelateerd 
aan de wiskunde die achter onze digitale wereld 
schuilgaat en de optimalisatie van discrete processen

• Statistics, Probability, and Operations Research: 
managementplanning en organisatorische problemen, 
industriële statistiek en de analyse van verschijnselen 
waarbij willekeur een rol speelt

• Mathematical Data Science: bereid je voor op de ‘data 
deluge’ van de huidige tijd door het volgen van onze 
cursussen over statistieken voor big data, machine 
learning, discrete algoritmen, statistische leertheorie en 
waarschijnlijkheids- en stochastische processen

Masteropleiding Industrial 
and Applied Mathematics 
aan de TU/e

Afgestudeerd, en dan? 

De faculteit biedt tevens een lerarenopleiding wiskunde 
aan. Studenten kunnen (een internationale) stage lopen en 
hun afstudeerproject doen bij een bedrijf, een overheidsin-
stelling of bij de TU/e zelf.

Wiskundige ingenieurs van de TU/e zijn breed opgelei-
de professionals die zich hebben gespecialiseerd in een 
toepassingsgebied van wiskunde. Zij zijn in staat om met 
andere specialisten in teamverband te werken aan indus-
triële opdrachten. Door hun wiskundige aanpak hebben ze 
in zo’n team een extra meerwaarde, die het bedrijfsleven 
graag ziet. Niet alleen in de hightech industrie is er grote 
behoefte aan afgestudeerden van de masteropleiding, 
maar ook in andere industriële sectoren en bij (semi)over-
heidsinstellingen. In deze sectoren ben je werkzaam als 
onderzoeker, consultant of ontwikkelaar.

BEROEPSKEUZES  
APPLIED MATHEMATICS

• 5 ANALIST
• 8 CRYPTOLOOG
• 13 CONSULTANT 
• 21 DOCTORANDUS
• 34 LEERKRACHT OF DOCENT WISKUNDE
• 55 LOGISTIEK ADVISEUR
• 89 SOFTWAREONTWERPER
• 144 ...
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Wat wil jíj?

uhasselt.be

Campus Hasselt — Martelarenlaan 42 — BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek — Agoralaan Gebouw D — BE 3590 Diepenbeek
+32 11 26 81 00 — studentenadministratie@uhasselt.be

Meer weten?

Proeven van?

Kom naar één van  
onze infodagen! 
www.uhasselt.be/infodagen

Neem deel aan één van 
onze openlesdagen of 
proefritten. 
www.uhasselt.be/proevenvanuhasselt


