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Digital Design & Development (Devine)
is een volwaardige bachelor aan KASK
& Conservatorium, de school of arts
van HOGENT en Howest.

uniek

Word de digitale
maker van de toekomst

your
future
is devine

‘Deviners’ zijn de creatieve digitale makers van de toekomst.
Dat worden ze door een unieke combinatie van design,
development en UX research – dé drie pijlers van deze
innovatieve, creatieve en toekomstgerichte bacheloropleiding
in Kortrijk.
Als Devine-student leer je ontwerpen voor een digitaal
medium. Tijdens je opleiding krijg je daar alle skills voor.
Zo word je een kenner binnen de – geconnecteerde – wereld
van digital design. Door je UX researchskills krijg je inzicht in
de gebruiker. Op die manier kan je je designskills gericht en
op maat inzetten. Dankzij je programmeerskills in
HTML/CSS/JavaScript/PHP zet je je designexperimenten
met typografie, beeld en compositie effectief om in een
werkende oplossing. Je kan projecten dus echt van begin
tot eind afwerken.

Bachelor Digital Design &
Development iets voor jou?
Droom je stiekem over het ontwerpen van de volgende
grote app? Word je enthousiast van websites met een
verrassend design, innovatieve technologie
en interactieve digitale ervaringen? En wil je als
creatieve durver uitgroeien tot een echte digitale
maker? Dan hebben we een match!

Amber Aspeslagh

devine.be

Als digitale maker werk je aan slimme digitale oplossingen
met een toegevoegde waarde voor organisaties en mensen.
Je brengt vernieuwing met innovaties die het leven
aangenamer, eenvoudiger, productiever of spannender
maken. Dat doe je niet uit de losse pols, maar op basis van
wat er leeft in de sector. Naast de mix van theorielessen,
praktijkmodules en integratieprojecten, trek je er zelf op uit.
Je verruimt je blik op de wereld tijdens daguitstappen,
studiereizen, bedrijfsbezoeken en uiteraard, je stage in het
laatste jaar. Experts uit de sector, trendwatchers en
gastlectoren tonen je in welke boeiende wereld je als
designer, UX researcher of developer terechtkomt.

devinekask

Wat je concreet leert ontwerpen, ontwikkelen en
programmeren in de opleiding Devine? Websites, games,
mobiele apps, motion graphics, illustraties, digitale
installaties, … Kortom: alles wat ‘digitaal’ is en waar
‘design’ bij komt kijken. Je slaat de brug tussen de
code- en de ontwerpwereld en dat maakt je echt
uniek. Je wordt een expert in grafische programma’s
en programmeertalen, je ontwikkelt je creatieve
denkvermogen en je zet je design-, developmenten UX researchskills in om online ervaringen vorm te
geven, vandaag én in de toekomst. Zo word je lid
van de creatieve sector: een mondiale, digitale en
innoverende subcultuur.
De pijlers design, development en UX research krijgen
evenveel gewicht in het programma. In deze derde
pijler ga je dieper in op de verwachtingen en noden van
de gebruiker, als uitgangspunt voor het creëren van
een nuttig, bruikbaar en betekenisvol digitaal product.
Waarom? Omdat mensen houden van digitale producten
die van mensen houden. Je ontwerpt en ontwikkelt dus
niet zomaar, maar vanuit een duidelijke nood of trend
en met als doel meerwaarde te creëren voor mensen en
hun leven.

Van boven naar onder, van links naar rechts: jules Victor, Léah Lecomte, Remy Muylle, Xander Van der Sijpt, Wannes Pappijn, Karo Creutzburg, Marie Van Belleghem, Wannes Pappijn, Elena Mihai, Xander Van der Sijpt, Karo Creutzburg (2x), Thabea Decoene,
Lukas Denorme, Elena Mihai, Bent Stevens, Mathias Boeckaert, Mats Van der Elst. Cover rechts boven: Wyseure Loeka

Voorkennis? Die heb je voor deze opleiding niet nodig.
Je start vanaf nul, maar bouwt wel hands-on en aan een
stevig tempo aan je skills. Wat je wel nodig hebt, is een
creatieve ingesteldheid, een portie ‘coolness’, een zwak
voor digitale technologie, aanleg om problemen op te
lossen, maar vooral veel goesting. Je gaat namelijk
actief aan de slag met innovatieve technologie om
digitale, interactieve ervaringen te creëren. Dat doe je
heel vaak met andere Deviners in kleine groepjes. Je
computer mag dan wel een onmisbare tool worden, je
komt ook van achter je scherm om in team te werken.

Wilma Vandemaele

Voor creatieve
durvers en doeners

Studieprogramma 2023 -2024*
De opleiding Devine is opgebouwd rond drie pijlers: UX research, Design en
Development. De skills die je in elke pijler aanleert, komen de eerste twee jaar samen
in de integratiemodules. In het laatste jaar kies je een expertmodule waarin je je
specialiseert en trek je een volledig semester op stage.

eerste jaar

tweede jaar

sem 1

derde jaar

sem 3

sem 5

UX RESEARCH 1

3 SP

UX RESEARCH 3

4 SP

EXPERT

DESIGN 1

9 SP

DESIGN 3

6 SP

MINOR

WEB 1

6 SP

MOTION 1

3 SP

BACHELORPROEF

CREATIVE CODE 1

6 SP

WEB 3

5 SP

INTEGRATION 1

6 SP

CREATIVE CODE 3

4 SP

sem 6

INTEGRATION 3

8 SP

STAGE

sem 2

12 SP
6 SP

30 SP

sem 4

UX RESEARCH 2

3 SP

UX RESEARCH 4

4 SP

DESIGN 2

9 SP

DESIGN 4

4 SP

WEB 2

5 SP

MOTION 2

4 SP

CREATIVE CODE 2

5 SP

WEB 4

5 SP

INTEGRATION 2

8 SP

CREATIVE CODE 4

4 SP

INTEGRATION 4

* Het studieprogramma evolueert mee met de actuele trends.
Het bovenstaande programma is altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

10 SP

12 SP

meer

devin

info?

e.be

duik
in de
opleiding
Maak kennis met de verschillende pijlers
uit het opleidingsprogramma.

tip
tip
tip

Op ons Youtube channel vind je een
voorstelling van elke pijler.
Youtube.com/devineKASK

UX research

Doelgericht content creëren
In de UX research modules leer je kritisch kijken naar de
gebruiker en zijn omgeving. In actieve workshops bestudeer je
de noden en het gedrag van de gebruiker. Je communiceert je
bevindingen via een digital report waarin o.a. persona’s, user
journey maps, een content matrix, flowcharts en wireframes
verwerkt zijn. Zo maak je een gedetailleerd skelet op van je
digitale eindproduct.
Het verzamelen van data
In het tweede jaar focus je je op je eigen onderszoeksvraag.
Je richt je kritische blik op de maatschappij en zoekt naar
opportuniteiten voor digitale innovatie. Je gaat zelfstandig
op pad om data te verzamelen van mensen. Zie jij patronen
opduiken in je dataset? Kan je deze groeperen en verwerken
tot een bruikbaar geheel? Correct leren omgaan met gevoelige
informatie is hierbij een vereiste. Je wordt uitgedaagd om
creatieve ideeën te bedenken, de juiste te kiezen om deze dan
om te zetten in interactieve prototypes.

Een blik op de toekomst
In je laatste jaar Devine schakelen we sneller dan ooit
tevoren via design sprints. Tijdens wekelijke UX challenges
optimaliseer je je prototypes aan de hand van een brede
waaier aan gebruikerstesten.
Ben je helemaal verslingerd aan UX research? Dan kan je
in je laatste jaar UX research inzetten als je expert module.
Hier staan je eigen exploratie en onderzoek centraal onder
begeleiding van een persoonlijke mentor. Kick start je passion
project en pitch het aan de wereld.

design

Zien, horen en creëren
Het omvormen van de wereld tot jouw eigen ontwerp is de
start van je designmodules. Enerzijds word je een expert in
de programma’s die in het vakgebied worden gebruikt, aan de
andere kant ontwikkel je je creatieve denkvermogen. Je laat je
inspireren om vervolgens te experimenteren met typografie,
beeld en compositie.

Ontwerpen van digital products
In het tweede jaar Devine nemen we de wensen van je klant
en doelgroep mee in het designproces. Je weet nu welke
informatie, op welke manier en op welk moment aan je
doelgroep gecommuniceerd moet worden.
Parallel met development leer je ontwerpen voor de vele
schermgroottes die je doorheen de dag gebruikt. Zo leer je
ontwerpen voor ‘touch’ en creëer je over de verschillende
toestellen heen een consistente ervaring. Digital design krijgt
steeds meer nieuwe betekenissen. We verdiepen ons in design
thinking, design systems en de verschillende platformen
waarvoor we ontwerpen. We maken niet langer enkel websites,
maar zetten in op toekomstgerichte digitale producten.
Motion graphics & 3D
Je zet je eerste stappen in de wereld van Motion Graphics.
Je gaat aan de slag met After Effects en maakt onder
begeleiding je eerste animaties.
In de design expertmodule verdiep je je volledig in de visuele
digitale wereld waaronder 3D design. Je zorgt voor delight in
de interface gecombineerd met krachtige beeldtaal.

development

Bouwen in code
In development train je jezelf in probleemoplossend denken
aan de hand van verschillende programmeertalen. Op een
creatieve manier verkennen we de basis van coderen.
Je experimenteert met animatie, interactie, generative art en
data visualisatie. Je zet de structuur van je site op in HTML,
geeft hem vorm in CSS om tot slot interactiviteit toe te voegen
via JavaScript. Je bouwt webapplicaties waar een database
aan gekoppeld is.
Zo kan je na één jaar Devine je eigen webshop bouwen.
Programmeren in team
In het tweede jaar houden we rekening met de vele toestellen
waarop we een site of applicatie bekijken. Door het
‘responsive’ maken van je website zorgen we ervoor dat jouw
creatie er op elk toestel perfect uitziet. Je projecten worden
ook groter. Je leert tools en technieken inzetten zodat werken
in een team nog vlotter verloopt.
Vanaf nu bouw je aan de interfaces van morgen. We verkennen
samen het landschap om performante en gebruiksvriendelijke
interfaces te maken voor webapplicaties en laten deze
communiceren met een dataservice.
Creatief met code
In het laatste jaar ben je helemaal klaar voor een flinke dosis
experiment. Je gaat aan de slag met nieuwe of geavanceerde
technologieën die deel uitmaken van het web van morgen.
De experts krijgen de kans zich helemaal te verdiepen in de
materie naar keuze, van Artificial Intelligence tot Full Stack
Web Development. Je bouwt interactieve installaties die zo in
een museum of op een festival kunnen staan.

sneak
peek
sneak
peek

Bedrijfsbezoeken

Design 2 - Joanna Kalisz

Bachelor Proef - Jens Legrou & Bert Meeuws

Bachelor proef- Eline Claeys, Amber Aspeslagh, Erin Troch

Expert design - Motion 3D - Jelle Denturck

May the code be with you.

Projection mapping door studenten uit het laatste jaar Devine.

Motion 2 - Elena Mihai

Integratie 3 - Xander Van Der Sijpt

Design 2 - Yärnn Somers

Expert development - Arduino meets pancakes - Sarah Mussen

Projectweek in samenwerking met studenten uit
de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur KASK

onze
troeven
Focus op digitaal
Van alle (Engelse) keywords binnen Devine – design, storytelling, branding,
motion graphics, creative coding, problemsolving, user journeys, creative thinking,
data analytics – is ‘digital’ het allerbelangrijkste.
Unieke combinatie
Unieke combinatie van design, development en UX research: je krijgt alle skills om te
leren ontwerpen voor een digitaal medium. Je wordt als het ware een totaalpakket op
het vlak van digital design. De gekozen expertmodule in het derde jaar maakt van jou één
absolute specialist in een van de drie pijlers.
Nederlands of Engels
Devine wordt aangeboden in het Nederlands en in het Engels. Kies je voor Engels?
Dan kom je in een levendige groep internationale studenten uit alle werelddelen terecht.
Zo ontvingen we al studenten uit IJsland, Noorwegen, Hong Kong, Griekenland,
Canada, Italië,... Deze mix werkt verrijkend en is een unieke kans om je taalvaardigheid
op te krikken.

Boeiende stage
Je stage in het laatste semester is hét hoogtepunt van je opleiding. Je loopt drie maanden
stage in een bedrijf naar keuze. In het aanbod aan stageplaatsen in België zitten onder
meer StuBru, Tomorrowland of één, ... Heel wat Deviners trekken naar buitenlandse
bestemmingen zoals New York, Londen, Berlijn of Milaan.
Contact met de sector
We houden de vinger aan de pols door te kijken naar wat er leeft in de sector. Experts en
gastsprekers vertellen je uit eerste hand wat je later als designer, UX researcher of developer
kan betekenen.
Mix van theorie en (veel) praktijk
Theorielessen op de campus en online wisselen we af met labolessen op de campus.
Theorie zet je dus meteen in tijdens opdrachten en integratieprojecten waar je zelfstandig
of in groepjes aan werkt.
200% werkzekerheid
Devine wordt in de sector beschouwd als dé referentie. Na je opleiding liggen de jobs als het
ware voor het grijpen. In binnen- en buitenland, bij grote of kleinere bureaus, als designer,
developer of UX researcher. The future looks Devine!
Kleine klasgroepen
Je komt terecht in een groep van 25 à 30 studenten. Deze groepen combineren we
naargelang het soort les: iedereen samen voor theorie of 1 of 2 groepen samen voor modules
met workshops en presentaties. Dit geeft veel flexibiliteit en maakt de lessen interactief
en persoonlijk.
Persoonlijke begeleiding
Je geniet van de kleinschaligheid van Howest en van de bereikbaarheid van de docenten.
Met één-op-één consulten, gerichte coaching en begeleiding op maat ben je allerminst
een nummer.

Lilou Barbier

Laurence Demuynck

job
roles
motion designer
digital product designer
front-end developer

Waar kom je terecht?

Verder studeren

Afgestudeerde Deviners komen terecht in de

Een bijkomende opleiding volgen om werk te
vinden, is niet nodig, maar het kan natuurlijk wel.

digital maker

digital storyteller
analytics researcher
web developer
mobile developer
UX designer
creative coder
data analyst
UI designer
UX engineer
brand designer
content creator

bij reclamebureaus, webbureaus, event builders,

Gaat je interesse vooral naar development?
Dan kan je aan Howest de bacheloropleiding Multimedia
en communicatietechnologie of het postgraduaat
Blockchain Developer volgen.
Wil je je animatieskills verder uitbouwen? Dan kan je
binnenkort schakelen naar de opleiding Animatie en Film
binnen het KASK. Ga je graag verder in de richting van 3D
en VR? Dan zit je goed bij de bacheloropleiding Digital Arts
& Entertainment van Howest.
Ook binnen de opleiding zijn er doorgroeimogelijkheden.
Zo kan je in ons researchlab meewerken aan boeiende
onderzoeken of een Masterclass meevolgen in het
Industrial Design Center waar je aan de slag gaat in
de R&D afdeling van multinationals zoals Barco.

creative studio’s, motion studio’s of contentmarketingbedrijven.
Afhankelijk van je specialisatie als Digital Designer, Creative
Technologist of UX Researcher expert kan je meteen aan de
slag als Brand Designer, UI/UX Designer, Motion Designer,
Digital Storyteller, Front-end Developer, Creative Coder, Mobile
Developer, Data Analyst en tal van andere functies waar je
futureproof skills voor meerwaarde zorgen.
Meer 96% van onze alumni vinden meteen nadat ze
zijn afgestudeerd werk in binnen- of binnenland. Meer
dan 80% krijgt bovendien een contract aangeboden op hun
stageplaats. In dit digitale tijdperk ben je als Deviner dus zeker
van een job. In de sector is Devine van Howest overigens dé
referentie voor toptalent.

Afgestudeerd? 96 % van de Devine
studenten kan meteen aan de slag.

Silke Janssens

UX researcher

boeiende wereld van digitale communicatie:

Over
de grenzen
heen
tip
tip
tip

Internationale mogelijkheden
Kijk je graag over de grenzen heen? Dan krijg je daar
tijdens de opleiding Devine aan Howest zeker de kans
toe. In het eerste jaar bezoek je tentoonstellingen in
Rotterdam of Rijsel. In het tweede jaar maak je een
studiereis naar Berlijn, San Francisco, Dublin of een
andere bestemming. Voor je integratieproject in
hetzelfde jaar ga je op internationale uitwisseling
naar Rotterdam.
In het laatste jaar kan je een semester op uitwisseling
of je stage in het buitenland doen. Dat kan over de hele
wereld. Uiteraard staat Howest je bij in de zoektocht naar
een kwalitatieve stageplaats die de nodige garanties
biedt voor een goede omkadering.

Op ons Youtube channel kan je de
stagefilmpjes van onze binnenlandse
en buitenlandse stages bekijken.
Youtube.com/devineKASK

Internationale studenten
Devine is nu ook opengesteld voor internationale
kandidaten door een volledig Engels programma
en cursusmateriaal aan te bieden.
We kijken ernaar uit om nieuwe internationale studenten te
verwelkomen om zich bij onze huidige studenten uit Mexico,
Spanje, Noorwegen, Hong Kong, Italië, Canada, Polen,
Roemenië, Mongolië, Tanzania, Duitsland, IJsland,
Griekenland en Finland te voegen.
De interactieve klassen worden gemixt met regionale
studenten die er ook voor gekozen hebben om in het
Engels te studeren. Internationale studenten krijgen ook
een persoonlijke Devine buddy die hen helpt om hun weg
te vinden in hun nieuwe opwindende leven in het hart
van Europa.

INTERNATIONAL STUDENT
LAURA RABASCO - SPAIN
I am very fortunate to say that I have been one of the first international students to
have had the opportunity to study the Design and Development Howest program.
Howest is all about taking the best out of each student, pushing them out of the box
and helping them excel in fields they would never expect. The creative environment,
the friendly touch of the teachers and the interesting projects make the degree a
really wonderful experience.
I must say that it is not an easy program: you need to invest time and give the best
that you can offer every day, but all of it will be rewarded. This is only the first year
and I’m amazed at how much I have learnt and improved, I promise it is worth the
effort. My classmates have been a blessing during this course, we give each other
feedback and share our tricks in order to be helpful and grow as a team. I can’t say
much about the social life at the campus due to the Corona situation we all have
been living in, but I can’t wait to see how the following years are going to be like!

• San Francisco • Dublin • Rotterdam • Amsterdam • Londen • Barcelona • Wenen • Brussel • Stockholm • Liverpool Cambridge • Boras • Valencia • Helsinki • Almaty • Bath • Praha • Brighton • Hämeenlinna • Milaan • Hilversum • Ne

STUDENT
LARS MARGINET
3DE JAAR DEVINE
In Devine krijg je de vrijheid om te
groeien in je talenten en skills. Voor
mij was design bijvoorbeeld eerst
mijn ding, maar toch koos ik voor de
expertpijler development. In wezen
studeren alle Deviners dezelfde
opleiding, maar uiteindelijk krijg je heel
uiteenlopende profielen. Het maakt
de groepswerken superinteressant. Ik
herinner me bijvoorbeeld nog levendig
ons eerste integratieproject. Voor het
eerst kregen we een opdracht die alle
skills omvatte. In de zitzakken op de
campus – mijn absolute favorieten –
werkten we door tot in de late uurtjes.
We bestelden pizza, lachten wat af en
motiveerden elkaar. Het typeert ons
wel als Deviners. In team experimenteren, brainstormen en de creativiteit
de vrije loop laten. Het is ons recept
om digitale producten te creëren die de
user experience optimaliseren.

STUDENTE
VANESSA BLOES
3DE JAAR DEVINE
Ik koos voor Devine omdat je er een
brede basis krijgt als toekomstgerichte
digital creative. Vooral de combinatie
van de drie pijlers – UX research,
design, development – geeft je als
Deviner een ruime kijk in de digitale
wereld. Je kan volop experimenteren
met stijlen en mogelijkheden. En ja,
daar horen ook ‘geflopte probeersels’
bij. Gaandeweg ontdek je wel waar je
passie en skills liggen en waar je later
op de werkvloer in zal uitblinken. Zelf
hou ik meer van beweging en visual
storytelling dan van ‘statisch’ webdesign. Ik zie me dan ook eerder
werken als motion designer dan als
UI/UX designer, en nog het liefst in
de cultuursector waar ik zou kunnen
meewerken aan digitale installaties en
artistieke campagnes. Maar eerst nog
dat diploma halen. Daarna wacht
sowieso werkzekerheid.

STUDENT
JELLE ROUQUART
3DE JAAR DEVINE
Mijn droom was altijd om iets uit te
vinden. Toen ik zag welke werken
Devine-studenten allemaal maken,
was ik helemaal overtuigd van mijn
studiekeuze. En dat heb ik me nog niet
beklaagd. Je leert hier zóveel verschillende dingen. Eerst dacht ik nog dat we
vooral met websites en apps zouden
bezig zijn, maar vorig jaar leerden we
ook animeren. Daar ben ik nu helemaal
aan verknocht. Die passie voor de
opdrachten is echt wel nodig, want we
krijgen er veel. Enkel rustig naar de les
gaan, zit er in deze opleiding niet in.
Hard werken des te meer. Je computer wordt al snel een van je beste
vrienden, maar je vindt er zeker ook
een paar binnen de Devine-community.
Samen werken aan integratieprojecten,
opdrachten pitchen aan elkaar, dat zijn
topmomenten voor mij.

Favoriete Devine-tool?
Figma! Snel en relatief eenvoudig.
Stageplaats?
Littlemissrobot.com, Gent

Favoriete Campusding?
Budakitchen. Tip: kip met kroketjes ;)
Stageplaats?
Thispage.amsterdam, Amsterdam

Favoriete Devine-tool?
After Effects en Cinema 4D.
Stageplaats?
Whojo.be, Kortrijk

ALUMNA
Margot Verbeke
UX DESIGNER bij Edenspiekermann.com, Berlijn

aan
het
woord

Ik koos de opleiding Devine omdat het de ideale opleiding was die mijn interesse
voor development combineerde met creativiteit. Wat ik zo goed vind aan Devine is
dat er voortdurend wordt ingezet op vernieuwing. Zo krijg je als student steeds het
beste aanbod. Deze mindset is er één die ik zelf ook probeer mee te dragen.
Het is belangrijk om ‘curieus’ en up to date te blijven en er niet voor terug te deinzen
om af en toe jezelf heruit te vinden. Deze attitude zie je ook op onze werkvloer.
Bij Edenspiekermann wordt er erg ingezet op het uitwisselen van ideeën om elkaars
creativiteit te stimuleren.

ALUMNUS
KEVIN MEYVAERT
DEVELOPER bij InThePocket.com
Devine? Jawel! In Kortrijk? Hm. Achteraf gezien ben ik blij dat ik mijn toekomst niet heb
laten bepalen door de dienstregeling van de bus. Mijn initiële terughoudendheid verdween
ook heel snel. Het Buda-eiland is echt het summum van creativiteit. Het grote voordeel
aan Devine is dat je een superbrede basis krijgt en een mooie portfolio uitwerkt. Dat geeft
je een streepje voor bij het solliciteren. Dat zowel design, development als UX research
aan bod komen, biedt je ook de kans om gaandeweg te ontdekken wat echt je ding is. Ik
heb bijvoorbeeld jaren gedacht dat ik designer zou worden, maar mijn developmentstage
was zo cool dat ik uiteindelijk uitgroeide tot developer. Nu ik werk, is dat enthousiasme er
niet op verminderd, integendeel. Bij In The Pocket kan ik op grote projecten werken die
duizenden mensen in handen krijgen en die echt een impact hebben op hun leven. Dat is
een superfijn gevoel.

campus
Buda
Creatieve hotspot
De uitvalsbasis van Devine is de
Budafabriek, pal in het midden van
cultuureiland Buda. Het gonst er van
de creatieve energie. De meest uiteenlopende organisaties binnen cultuur,
onderwijs, zorg en economie zijn er in
volle ontwikkeling. Tal van bruisende
studenten- en burgerinitiatieven vinden
hier een plaats.

Buda Kitchen
In Buda Kitchen schuif je aan voor
pasta, soep, kraakvers bereide dagschotels, home made veggie, originele
slaatjes en zoetigheden. Je geniet van
een heerlijke lunch aan zeer studentvriendelijke prijzen met een prachtig
uitzicht op de Leie.

Zo ligt Broelkaai 6, de nieuwe creatieve
hotspot, net om de hoek. Als creatieve
coworkingspace is deze site dé toegangspoort tot het Buda-eiland en een vitrine
voor creativiteit in Kortrijk. Kunstenaars,
designers, studenten, creatieve
ondernemers, actieve burgers en tal van
culturele organisaties gaan er samen aan
de slag. En ook jij kan er komen werken,
verpozen, eten, drinken, ontdekken
en genieten.
Via deze bruisende ontmoetingsplek
kan je het hele eiland verder ontdekken,
van de Budascoop met haar arthouse
cinema tot de Budafabriek. En van de
volkstuintjes op Leilekkerland tot de
ligweide en skatebowl aan Buda Beach.

Kortrijk, in volle evolutie
Op het eerste gezicht lijkt Kortrijk een rustige
centrumstad. Toch bruist het er van de activiteit.
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 terrasjes om iets te drinken en
een gevarieerd cultureel en sportief aanbod.
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Infomomenten
Proefstuderen / Maandag 21/02/2023
Infodag / Zaterdag 11/03/2023 van 10u tot 16u
Infodag / Zaterdag 06/05/2023 van 10u tot 16u
‘t Kanon
Proefstuderen / Woensdag 10/05/2023
Infodag / Zaterdag 01/07/2023 van 10u tot 16u
Infovoormiddag / Zaterdag 26/08/2023 van 10u tot 13u
Proefstuderen / Woensdag 30/08/2023
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lK
ort
rijk
Campussen
Kortrijk Weide
-B
os
2. Gebouw
A
su
it
3. Industrial Design Center

aa

4. The Penta
5. The Level
Algemene info
www.devine.be
www.howest.be/devine
www.schoolofartsgent.be
Laptops
www.howest.be/laptops
Studentenvoorzieningen - stuvo
www.howest.be/stuvo
Contact
Nog een vraag over de opleiding waarop je niet
meteen een antwoord vond?
Cowboy Henk
Mail Klaus.delanghe@howest.be
Tel. +32 56 24 12 64

Infoavond / Vrijdag 08/09/2023 van 17u tot 20u30
www.howest.be/indodagen2023

devinekask

Misschien spreken volgende opleidingen jou ook aan?
Industrieel Productontwerpen (bachelor)
Droom je ervan om je eigen producten te ontwerpen? Heb je interesse in design, 3D-printing, materialen en techniek? Kom je
graag inventief uit de hoek? In de bacheloropleiding Industrieel Productontwerpen leer je alle stappen van het ontwerpproces:
van creatief concept over vormgeving en technische uitwerking tot de presentatie van een duurzaam ontwerp dat klaar is
voor productie.
Digital Arts & Entertainment (bachelor)
De opleiding Digital Arts & Entertainment werd al drie keer bekroond tot de beste gameopleiding ter wereld. Deze innovatieve
bachelor is enerzijds inhoudelijk razend interessant en actueel, anderzijds leidt een diploma zo goed als zeker naar een job in
de game-, film- of communicatiesector. Statisch is deze opleiding allesbehalve, dynamisch des te meer.
Multimedia & Creatieve Technologie (bachelor)
Ben je gebeten door innovatie en wil je de applicaties van het internet van morgen ontwikkelen met cutting-edge technologie?
In de bachelor Multimedia & Creatieve Technologie maak je uitgebreid kennis met IoT, artificial intelligence, user interfaces en
augmented reality. Via een van de vier keuzetrajecten (AI Engineer, XR Developer, Next Web Developer,
IoT Infrastructure Engineer) word jij een echte specialist in IT, IoT of AI.
Digitale Vormgeving (graduaat)
De hands-on graduaatsopleiding Multimedia en Informatietechnologie leert je om zelf front-end websites te ontwikkelen en op
maat van het doelpubliek uit te werken. Als digitale vormgever zorg je voor alle visuele content, edit je social video, beheer je
alle media en teksten van de website … Je gaat hiervoor aan de slag met Photoshop, XD en een HTML- en JavaScript-editor.
Die worden je favoriete tools tijdens de opleiding. Kortom, dankzij deze opleiding word je letterlijk een webmaster.
Grafisch ontwerp (bachelor & master)
De afstudeerrichting grafisch ontwerp binnen de bachelor en master beeldende kunsten is uitgebouwd rond drie grafische
trajecten met elk een eigen atelier. Samen vertegenwoordigen deze drie trajecten alle praktijken die in het werkveld tot de
grafische kunsten behoren: nl. illustratie, grafiek en grafische vormgeving. Deze opleiding heeft zijn thuisbasis in
KASK & Conservatorium in Gent.

