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WELKOM!
Droom je in 2D of 3D van werelden die nog niet bestaan? 
Ben je creatief, vindingrijk en ambitieus, en bovenal 
gepassioneerd door games, films en special effects? 
Wil je ongeziene dingen realiseren met state of the art 
technologie en -software? Dan is de bachelor Digital 
Arts and Entertainment je op het lijf geprogrammeerd.
 
LET THE GAMES BEGIN.
Om niet zelf de loftrompet te moeten luiden: de DAE-
opleiding van Howest werd al meermaals door derde 
partijen bekroond als de beste game design and 
development-opleiding ter wereld. We moeten er met 
andere woorden niet fl auw over doen: de bachelor 
Digital Arts and Entertainment behoort internationaal 
tot de absolute top. De opleiding wordt o.m. omwille 
van haar internationale focus zowel in het Nederlands 
als in het Engels georganiseerd. 

Om te kunnen starten in DAE hoef je zeker geen 
programmeer- of 3D-genie te zijn. De missie van 
DAE is net om breed inzetbare technical artists op 
te leiden die afgestemd zijn op de actuele noden van 
de industrie. Welke van de zes majors je ook kiest, je 
wordt binnen DAE een mix van artistieke en technische 
skills aangeleerd. Afhankelijk van de major, ligt de 
focus ofwel op artistieke vaardigheden (3D modelling, 
animatie, characters ontwerpen, levels designen ...) of 
meer technische skills (game-engine programmeren, 
scripting, rigging, game logica implementeren, 
artificiële intelligentie … ). Die overweging moet je dus 
zeker maken bij de start van de opleiding, want ze zal 
bepalen welke richting je uiteindelijk inslaat: game 
development, gameplay, level design, special effects, 
animatie, visuele architectuur, advertising, applied 
games, rigging, sound design, VR, 2D- of 3D-design …

OP HETZELFDE LEVEL?
Gamen is uiteraard leuk, maar we moeten ook eerlijk 
durven zijn: studenten die kiezen voor DAE moeten 
bereid zijn om hard te werken. We hebben onze 
internationaal gerenommeerde reputatie niet voor 
niets verdiend en onze alumni komen niet zomaar 
in de meest toonaangevende studio’s van de wereld 
terecht. Een game of film ontwikkelen gebeurt immers 
niet spelenderwijs: het is een lang en intensief proces, 
waarbij veel komt kijken en teamwork een absolute 
must is. Kortom, er wordt van je verwacht dat je de 
handen uit de mouwen steekt. Gelukkig doe je dat bij 
Howest onder de beste omstandigheden. Campus the 
Level, thuisbasis van de opleiding DAE, is een gebouw 
dat specifiek ontworpen werd om niet alleen de 
ambities van onze DAE-studenten te belichamen, maar 
ook om de sensatie van een spelomgeving te simuleren. 
Dat bewijzen onder meer de merkwaardige trappartij, 
de letterlijke opdeling in levels, de ruwe materialen 
en het mystieke licht dat het atrium opklaart. Hier 
wordt trouwens niet alleen les gegeven, er gaan hier 
ook tal van andere activiteiten door. Zoals game jams, 
filmavonden, study nights,  D&D sessies, enzovoort.

Kort en goed, de bachelor DAE zal je drie jaar lang non-
stop pushen om te groeien en beter te worden. Dat zal 
bij momenten knap lastig zijn, maar de beloning wordt 
daardoor des te groter: je ontwikkelt scherpe design 
en programming skills, je krijgt nieuwe en complexe 
technologie onder de knie, je gaat in team projecten 
uitwerken, je doet internationale ervaring op en – ook 
niet onbelangrijk – je leert om te gaan met deadlines. 
Nee, de opleiding Digital Arts and Entertainment is 
geen spelletje, maar eenmaal afgestudeerd worden 
design en programmeren wél kinderspel. Push to 
start!

Valvekens Odin | 3D 3

Berger Lennert| SD&C2

Lam Gia Han | Stylized Creation

Maria Tabaco Martinez | Environments 2
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Stijn Verstraete, inmiddels alumnus DAE, op moment 
van schrijven laatstejaar student:

“Ik zit momenteel in mijn derde en laatste jaar van 
de major Independent Game Production. Een eerder 
algemene opleiding, die je wel de kans geeft kennis te 
maken met heel wat domeinen binnen gaming. Het is 
een zware opleiding, in die zin dat je veel praktische 
opdrachten krijgt. Maar als je dat goed plant en niet 
te veel uitstelt is het goed te doen. Bovendien krijg 
je weinig theorie en moet je dus niet veel blokken, 
wat ik persoonlijk veel zwaarder zou vinden (lacht). 
Troeven van de opleiding? De goede sfeer in The Level, 
bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse Study Nights. Maar 
ook de uitstekende samenwerking tussen de studenten: 
iedereen helpt elkaar en geeft feedback. In combinatie 
met het curriculum kan je hier op die manier heel snel 
een heel redelijk niveau opbouwen.”

Robbert-Jan Brems, alumnus DAE en senior 
soluctions technical artist bij Unity Technologies 
(CAN)

“Mijn job als technical artist bij Unity Technologies 
bestaat erin om nieuwe mogelijkheden te bouwen om 
real-time computer graphics te ervaren. Dat vraagt 
intense samenwerking met collega’s, overleg met 
diverse klanten, de vertaling van technische of artistieke 
beperkingen in mogelijkheden …  Allemaal skills die 
ik van Digital Arts and Entertainment heb geleerd, 
vooral dankzij het uitgebalanceerde curriculum en de 
ondersteuning die ik er heb ervaren. De opleiding heeft 
mij geleerd om voor mezelf te denken en te handelen, 
altijd nieuwsgierig te blijven en te delen.”

Jan Goossens, eigenaar GRID VFX (BE)

“Een toekomstige carrière begint altijd bij een goede 
opleiding en de nodige knowhow. Daarom hebben 
heel wat DAE-talenten een plek bij Grid gevonden: 
niet alleen omdat DAE dé springplank is naar een 
professionele loopbaan als digitaal artiest, maar ook 
omdat DAE non-stop zijn curriculum scherper stelt, in 
nauwe samenwerking met de sector zelf. Op die manier 
blijft optimale kwaliteit gegarandeerd. Wat ons betreft, 
is Digital Arts and Entertainment de beste Belgische 
vijver.”

Eric Urocki, technical art director Black Forest Games (D)

“Voor ons is Digital Arts and Entertainment een heel 
goede bron van talent voor de videogame-industrie. Om 
dat concreet te illustreren: de voorbije vier jaar hebben 
wij zes DAE-studenten als stagiair verwelkomd, stuk 
voor stuk getalenteerde 3D-artiesten en -designers. 
We hebben hen volledig in ons team geïntegreerd en ze 
werkten aan onze games net als de andere medewer-
kers van Black Forest Games. Hun bijdrage zit dan ook 
in de resulterende games die op de markt kwamen. De 
stagiairs zijn in staat om in het even welke AAA-studio 
aan de slag te gaan, niet alleen op basis van hun talent, 
maar ook het uitstekende curriculum en mentorship 
aan Howest.”

HOE ERVAART MEN HOE ERVAART MEN 
DE OPLEIDING?DE OPLEIDING?

Machias Boschman | Stylized Creation
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ONZE TROEVEN
• • Internationaal gerenommeerdInternationaal gerenommeerd: DAE werd door The : DAE werd door The 
Rookies in 2017, 2018 én 2021 uitgeroepen tot beste Rookies in 2017, 2018 én 2021 uitgeroepen tot beste 
gaming school ter wereld.gaming school ter wereld.

• • Heel actueel:Heel actueel: de opleiding speelt heel sterk in op  de opleiding speelt heel sterk in op 
de hedendaagse noden van de sector, waardoor de de hedendaagse noden van de sector, waardoor de 
aangeleerde skills bijgevolg heel relevant zijn. De aangeleerde skills bijgevolg heel relevant zijn. De 
lat ligt hoog, maar wie de opleiding afwerkt gaat een lat ligt hoog, maar wie de opleiding afwerkt gaat een 
veelbelovende carrière tegemoet.veelbelovende carrière tegemoet.

• • Heel uitgebreid netwerk:Heel uitgebreid netwerk: DAE heeft een wereldwijd  DAE heeft een wereldwijd 
netwerk met daarin veel van de grootste spelers in netwerk met daarin veel van de grootste spelers in 
het werkveld. Onze alumni hebben over de jaren heen het werkveld. Onze alumni hebben over de jaren heen 
posities weten te veroveren binnen zowat al deze posities weten te veroveren binnen zowat al deze 
bedrijven.bedrijven.

•• Heel veel praktijk:  Heel veel praktijk: met uitzondering van een paar met uitzondering van een paar 
vakken ligt de klemtoon op praktisch leren. De meeste vakken ligt de klemtoon op praktisch leren. De meeste 
lessen bestaan uit één tot twee uur theorie en 2 tot 6 lessen bestaan uit één tot twee uur theorie en 2 tot 6 
uur praktijk.uur praktijk.

• Internationale kansen: • Internationale kansen: gezien de bescheiden game gezien de bescheiden game 
industrie in België moet DAE zijn pijlen richten op industrie in België moet DAE zijn pijlen richten op 
het buitenland. Zowel wat lessen, gastsprekers, het buitenland. Zowel wat lessen, gastsprekers, 
studiereizen, stages én tewerkstelling betreft. In je studiereizen, stages én tewerkstelling betreft. In je 
laatste semester ga je trouwens maar liefst 17 weken laatste semester ga je trouwens maar liefst 17 weken 
op stage.op stage.

• Extra activiteiten: • Extra activiteiten: doorheen het academiejaar doorheen het academiejaar 
worden allerhande extracurriculaire activiteiten worden allerhande extracurriculaire activiteiten 
georganiseerd, van study nights, game jams tot georganiseerd, van study nights, game jams tot 
workshops tot lezingen, enzovoort. In hun laatste jaar workshops tot lezingen, enzovoort. In hun laatste jaar 
kunnen de studenten op studiereis, de voorbije jaren kunnen de studenten op studiereis, de voorbije jaren 
brachten we verschillende malen een bezoek aan  o.m. brachten we verschillende malen een bezoek aan  o.m. 
America, de UK en zelfs Japan.America, de UK en zelfs Japan.

Wie kiest voor DAE, kiest voor een internationaal 
gerespecteerde opleiding die je helemaal klaarstoomt 
voor de wonderlijke-, maar al even uitdagende wereld 
van game- en film content creatie. Afhankelijk van je 
major ligt de focus op het artistieke dan wel technische 
aspect van het productieproces.

6 MAJORS

• Visual Effects (VFX)
• 3D Animation
• Game Graphics Production
• Game Development
• Independent Game Production
• Interactive Sound Production

Aan het curriculum wordt voortdurend gesleuteld in 
functie van de wensen en noden van de industrie, de 
actuele versie van ons curriculum kan je raadplegen 
op onze website www.digitalartsandentertainment.be 
onder de rubriek “Course Overview”.

 

STUDIEPROGRAMMA
2023-2024

Estevez Loan | Character Design

Let wel: de informatie op de website met betrekking tot 
het curriculum is onder voorbehoud en kan nog wijzigen. 
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VFX blockbusters laten voor jou voortaan geen 
geheimen meer achter. We gaan vanaf de start van 
dit opleidingsprogramma een kijkje nemen “behind 
the scenes”. Het ontleden van de filmmagie start met  
technieken als rotoscoping, tracking, matchmoving en 
compositing.  Later duiken we de greenkey studio in of 
we filmen op locatie met een green screen.
 
Je krijgt bij aanvang van de opleiding een stevige basis 
wiskunde en programmeren, vervolgens trekken we 
alle registers open van SideFX Houdini. Dit robuust 
softwarepakket is uiterst geschikt voor het creëren van 
procedurele 3D content en laat je toe om verbluffende 
scenes te genereren. Daarnaast zien we alle mogelijke 
scenario’s op vlak van simulaties: explosions, smoke, 
particles, fl uids, cloth, muscles, hair, ...
 
Je wordt letterlijk *de* CGI fotograaf van een 
hyperrealistische 3D scene verrijkt met  onder 
meer opnamemateriaal, 2.5D matte paintings en set 
extensions. Technieken zoals finishing en color grading 
vervolledigen de laatste stappen in dit productieproces.
 
De samenstelling van dit curriculum is gebasseerd 
op de actuele noden van de filmindustrie. Met deze 
portfolio kan je aankloppen bij MPC, ILM, DNEG, The 
Mill, …  Of het nu London of Montreal wordt of onder de 
kerktoren, de mogelijkheden zijn onbeperkt.
 
Toekomstige jobopportuniteiten: render supervisior, 
rotoscoper, technical artist, compositor, 3D artist, ...

MAJOR: 
VISUAL EFFECTS (VFX)

Greenkey Studio | Compositing 3&4

Huwel Fabian | Graduation work

Ben je gefascineerd door de magie van animatie? Wij 
nemen je mee doorheen het productieproces van een 
3D animatiefilm! 

We starten bij de visuele storytelling in een storyboard: 
evoluerend van een 2D animatic naar een 3D block-out 
tot de finale scene. In deze pipeline ben *jij* de “puppet 
master”. Laat virtuele wezens springen, rennen, 
vliegen, praten, schreeuwen, vechten... of zelfs verliefd 
worden. Binnen animatie zijn de grenzen beperkt tot 
jouw verbeelding.

Je leert beeld per beeld referentiemateriaal analyseren. 
Of het personage nu een dier, een mens, een object 
of een buitenaards wezen is…  het silhouet, de emotie 
en de key-pose die je overbrengt moet universeel en 
geloofwaardig zijn. Maar hier stopt het niet. Je verkent 
ook de technieken zoals 3D modeling en sculpting, 
texturing, rigging, shading... 

Bij de start van de opleiding wordt meteen de basis 
gelegd door de student anatomie en perspectief te leren 
tekenen. Je krijgt een introductie tot programming 
gepaard met een stevige basis 3D die je toelaat om in 
een latere fase van de opleiding je creaties efficiënt 
te gaan riggen en animeren. Je krijgt bovendien op 
termijn de kans om te gaan experimenteren met 
motion capture en fotogrammetrie binnen onze high-
tech greenkey studio.

Toekomstige jobopportuniteiten: character animator, 
character modeller, rigging artist, technical artist, 3D 
artist, ...

MAJOR:
3D ANIMATION

Matthys Bert | Graduation work

Bastiaens Eli | Animation 3
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Een alumnus Game Graphics Production is expert in 
het creëren van grafische assets voor AAA-games. 
Vertrekkende van een concept vertaalt hij de visie van 
een art-director in adembenemende graphics. Net als 
een game developer bezit hij een grondig inzicht in 
de productie-pipeline en is hij in staat om een balans 
te vinden tussen kwaliteit en productiesnelheid. Hij 
beheerst een brede set aan 2D-, 3D- en technische 
vaardigheden. Bovendien weet hij welke tool best 
geschikt is voor een specifieke situatie. Bij de 
start van de opleiding leert de student GGP alle 
basisvaardigheden die hij nodig heeft. In het eerste 
jaar leert de student onder meer een aantal onmisbare 
wiskundige principes, een stevige basis programming 
en een waaier aan 2D en 3D skills. In het 2e jaar kan 
hij zich gaan specialiseren in ofwel het creëren van 
spelomgevingen ofwel het ontwerpen van personages 
en objecten voor een spelwereld.

KEUZETRAJECT: TECH
Binnen deze minor leert de student uitnodigende 
spelomgevingen creëren evenals de technische 
vaardigheden die de interactie van de speler met de 
wereld mogelijk maakt. Door kennis van procedurele 
content creatie en scripting alsook een grondig inzicht 
in de verschillende belichtingstechnieken kan een 
afgestudeerde direct aan de slag binnen een studio.

Toekomstige jobopportuniteiten: environment artist, 
lighting artist, shader artist, engine tool developer, …

MAJOR: 
GAME GRAPHICS 
PRODUCTION

KEUZETRAJECT: STYLE
Aan de hand van dit keuzetraject leert de student 
personages en spelwezens creëren. We starten met 
een toelichting van de anatomie van verschillende 
wezens en vervolgens gaan we die gaan vertalen naar 
3D. 

Daarnaast maakt de student ook kennis met 
verschillende stilistische benaderingen voor het 
creëren van spelobjecten of -personages.

Toekomstige jobopportuniteiten: character artist, 
prop artist, vehicle artist, material artist, …

Lars Korden | Game Asset Pipeline

Michalina Gasienica-Laskowy | 3D2

MAJOR:
GAME DEVELOPMENT

Toekomstige jobopportuniteiten:  3D programmer, 
level designer, console programmer,, gameplay 
programmer, tool developer, shader developer, ...

In deze major verdiep je je in het volledig productieproces 
van AAA-games. Als game developer leer je werken 
met C++ als basistaal voor het ontwikkelen van game 
graphics, gameplay en ondersteunende tools. Ook leer 
je met bestaande game engines werken (zoals o.a. 
Unreal Engine) die het mogelijk maken om overtuigende 
levels te creëren en waarbij je Augmented Reality (AR) 
en Virtual Reality (VR) kan inpassen. De game developer 
bevindt zich in het centrum van het raderwerk van een 
game. Alle facetten van een game applicatie worden 
immers aangestuurd door code die uiteindelijk tot een 
boeiende spelervaring leidt.

Game developers  staan in voor onder meer: het 
optimaliseren van de game-engine, het aansturen 
van de AI, de implementatie van gameplay, de UI, het 
realtime schaduwspel van 3D objecten, ...

 Raytracer | Graphics Programming 1
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Games maken is geen spel maar serious business. 
Independent Game Production neemt je mee doorheen
de volledige productiecyclus van een game, van 
ontwerp, prototype tot afgewerkt product.

Gedurende de opleiding krijg je o.m. een introductie tot 
programmeren in C#, je wordt verschillende technieken 
aangeleerd waarmee je in staat zal zijn om op korte 
tijd visueel aantrekkelijke 2D of 3D assets te maken, 
daarnaast krijg je inzicht in de werking van een game 
engine. Tevens verschaft de opleiding IGP de kennis 
die onmisbaar is om het voortouw te kunnen nemen 
bij de ontwikkeling van nieuwe gameprojecten en die je 
bovendien in staat zal stellen om je eigen zelfstandige 
activiteit op te zetten.

Games worden al geruime tijd niet enkel meer als 
onspanningsmiddel gebruikt. Tijdens de opleiding kom 
je in aanraking met de wereld van applied en serious 
games waardoor je kansen op tewerkstelling zich niet 
beperken tot de game industrie. Als IGP’er ben je een 
meerwaarde voor elk bedrijf dat met gamification, 
VR, AR en innovatie bezig is. Gemotiveerde en 
ondernemende studenten krijgen bovendien de kans 
om in te stappen in ons incubatie verhaal en daar hun 
eerste stappen te zetten in de richting van een eigen 
studio.

Toekomstige jobopportuniteiten: game designer, 
indie game developer, applied game developer, mobile/
casual game developer, 2D/3D designer, ...

MAJOR:
INDEPENDENT GAME 
PRODUCTION

Sarah Mohr | Game Art 1

Deze major geeft de studenten eerst een aantal brede 
vaardigheden mee om verschillende taken in het team 
te begrijpen en te kunnen uitvoeren (nl. programmeren, 
kennis van visuele beeldtaal, wiskunde, fysica, 
3D modelling, de werking van een game engine, 
enzovoort). Specifiek binnen deze major leggen we dan 
de klemtoon op het begrijpen en communiceren over 
de eisen die gesteld worden aan het sound design van 
een game, waarvoor we studenten aanleren om audio 
te maken op een professioneel niveau en hen trainen 
om hun creaties op een correcte manier aan te leren 
leveren en te implementeren.

MAJOR:
INTERACTIVE SOUND 
PRODUCTION

In tegenstelling tot meer artistieke programma’s, 
leggen we daarbij de nadruk meer op technische 
vaardigheden dan op esthetische. De vijf speerpunten 
van het curriculum zijn (1) SFX, (2) Muziek, (3) 
Registratie van stem (opname/directie/acteren), 
(4) Foley en (5) Music & Ambience. Binnen deze 5 
gebieden ligt de focus op creatie, implementatie en 
delivery. Studenten worden technische en praktische 
vaardigheden aangeleerd met betrekking tot opname/
mixing/mastering, ze worden verondersteld om op een 
professioneel niveau hun Digital Audio Workstation 
te beheersen, krijgen grondig inzicht in hoe audio in-
engine en door middel van middleware functioneert, en 
leren hoe ze een afgewerkt project moeten aanleveren 
zodat het in een game kan worden geïmplementeerd.

Toekomstige jobopportuniteiten: sound designer, 
studio director, field recordist, foley artist, sound editor, 
mixing engineer, voice director, ...
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Met een bachelor Digital Arts and Entertainment gaan 
wereldwijd deuren voor je open. Alles hangt natuurlijk 
af van welke major je hebt gekozen: de ene focust 
meer op de artistieke capaciteiten, de andere leunt dan 
weer op de ontwikkeling van technische skills. Maar 
hoe dan ook word je op het einde van de rit een breed 
geschoolde technical artist. 

Concreter kan je in een veelheid aan jobs en profielen 
terecht, zowel in binnen- als buitenland. Wil je games 
ontwikkelen en een game of gameplay programmer 
worden, dan wordt Game Development jouw major. 
Ben je er op gebrand werelden, levels, objecten of 
personages voor games te maken, dan ga je voor 
Game Graphics Production. Zij die ervan dromen zelf – 
individueel dan wel in kleine teams – volledige games 
te maken en in de markt te zetten, moeten dan weer 
Independent Game Production kiezen. En wie een 
toekomst ziet vol adembenemende effects voor films, 
series, advertenties of andere 3D-producties, die gaat 
vol voor Visual Effects of 3D Animation.

De mogelijkheden zijn legio dus en de kansen groot. 
De bachelor Digital Arts and Entertainment mag dan 
veeleisend zijn, de opportuniteiten in het werkveld 
vormen de grootste beloning. Eenmaal afgestudeerd is 
een vervolgopleiding niet nodig, tenzij je je natuurlijk 
verder wil verdiepen in heel specifieke kennis van  een 
bepaalde techniek of bewerking.

Voor meer informatie over ons opleidingsaanbod, bezoek Voor meer informatie over ons opleidingsaanbod, bezoek 
ons op één van de Howest infodagen of werp een blik ons op één van de Howest infodagen of werp een blik 
op onze website: www.digitalartsandentertainment.beop onze website: www.digitalartsandentertainment.be

WAAR KOM JE LATER 
TERECHT?
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Silke Van Der Smissen | Environments 2

Nagenoeg alle lesactiviteiten gaan door in campus The 
Level, de Penta en The Square. Zowel de The Level als 
de Penta liggen op een boogscheut van het station en 
het centrum van Kortrijk. Eerstejaar studenten zullen 
daar het grootste deel van hun tijd vertoeven. Campus 
the Square situeert zich iets verder, maar is makkelijk 
bereikbaar met de fiets. Tweedejaar studenten zullen 
iets vaker les hebben in deze campus dan eerste jaar 
studenten.

KORTRIJK IN VOLLE EVOLUTIE
Op het eerste gezicht lijkt Kortrijk een rustige 
centrumstad. Toch bruist het er van de activiteiten. 
En de laatste jaren heeft het centrum een ware 
metamorfose ondergaan. Je vindt er vandaag tal van 
moderne gebouwen, leuke adresjes om een hapje te 
eten of iets te drinken en een gevarieerd cultureel en 
sportief aanbod. Kortrijk mag dan Gent niet zijn, de 
kloof wordt wel steeds kleiner.

CAMPUS KORTRIJK 
WEIDE

CONTACT
Howest - Campus Kortrijk Weide - The Level
Botenkopersstraat 2
8500 Kortrijk
Tel.: +32 56 23 43 60
E-mail.: info@digitalartsandentertainment.be

Mathias Defoer | Stylized Design
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MISSCHIEN SPREKEN ONDERSTAANDE 
OPLEIDINGEN JOU OOK AAN?

MCT
Multimedia en Creatieve Technologie: we moeten er geen tekeningetje bij maken om te illustreren hoe 
alomtegenwoordig die vandaag in ons leven zijn. Binnen MCT word je helemaal ondergedompeld in artificial 
intelligence (A.I.), augmented reality (AR) en uiteraard de kroon op het werk: het Internet of Things (IoT). Dit is dé 
opleiding voor wie wil meebouwen aan de applicaties en het internet van (over)morgen.

DEVINE
De bachelor Digital Design and Development, beter bekend als DEVINE, is dé opleiding voor de digitale makers van 
de toekomst. Hier zet je al je design-, development- en research-skills in om online ervaringen te optimaliseren 
en er een frisse wind van innovatie doorheen te jagen. Je hebt altijd de eindgebruiker in gedachten, en van daaruit 
exploreer je als Deviner zo creatief mogelijk de manieren waarop diens gebruiksgemak er nog vooruit op kan gaan.  

IPO
Industrieel Productontwerpen ofte IPO leert je om, binnen de mini factory van ons Industrial Design Center, producten 
te ontwikkelen die volledig beantwoorden aan de eisen van de maakindustrie. Je wordt binnen deze opleiding met 
andere woorden klaargestoomd als de productontwerper van de toekomst, die letterlijk mee vorm geeft aan de snel 
veranderende wereld om ons heen. 

TOEGEPASTE INFORMATICA
Ben je gefascineerd door de digitale wereld en de snelle evolutie ervan? In de bacheloropleiding Toegepaste Informatica 
verwerf je een brede waaier aan IT-competenties. Je groeit uit tot een innoverende en veelzijdige informaticus, met 
een specialisatie in een van de vier afstudeerrichtingen: ICT & Blockchain Consultant, Software Engineer, Computer 
& Cyber Crime Professional of AI Business Professional. Je maakt ook uitgebreid kennis met Big Data, IoT en IT-
wetgeving (GDPR).


