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DEVINE

PEOPLE LOVE
DIGITAL PRODUCTS
THAT
LOVE PEOPLE

Digital Design & Development bestaat reeds 10 jaar als een keuzetraject van de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie
aan Howest, maar gaat nu verder als een volwaardige bachelor aan
KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT en Howest.
Je bent student van KASK & Conservatorium en volgt je opleiding
op Campus Buda in Kortrijk.

DIGITAL DESIGN
AND DEVELOPMENT
(DEVINE)

DEVELOPMENT

INTEGRATION

Design thinking
User journeys
Writing skills
Data analyses
Problem
space definition
Prototyping
testing

Design
principles
Tools
Motion
graphics
Cross media
User
experience
Branding
Illustration
Service design

Front-end
Native apps
Back-end
Future web
Installations
Experimental
Accessibility

From start to finish
International teams
Project-based
Bachelor thesis
Real world client
Studytrips
Internship

SKILL BUILDING
design through research
foundations of digital product making

En wat daarna?

In deze sector is Devine dé referentie voor toptalent. Eens afgestudeerd ga je meteen aan de
slag als Experience Designer, Front-end
Developer, Interaction Designer, Motion
Designer, Full Stack Developer, Mobile
Developer of kortweg Deviner. Door het
unieke profiel is de vraag naar Deviners
groot, werkzekerheid is een feit. Elke dag
geven deze alumni vorm aan ons digitale
leven door te werken voor zowel de publieke, de non profit als de commerciële sector.
Deviners onderzoeken wicked problems
(health, mobiliteit, energie, welvaart, klimaat, onderwijs… ) en werken aan slimme
digitale oplossingen die een toegevoegde
waarde opleveren voor de betrokken organisaties en mensen. De ontwikkelde
Wat studeer je?
oplossingen dragen bij aan een duurzame
maatschappij zowel voor huidige als voor
De opleiding biedt zowel klassieke hoorcol- toekomstige generaties.
leges, praktijklessen en intensieve integratieprojecten aan. De 3 pijlers van de opleiding,
Research, Design en Development, komen samen tijdens deze integratieprojecten. Doorheen
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DESIGN

CREATE AND SHOW ON CAMPUS
room for experiment
trial and error making

D O C E N T E
Jynse Cremers
Benoît Boucart
Klaus Delanghe
Griet Eeckhout
Simon Vanherweghe
Frédéric Baert
Frederik Duchi
Giliam Ganzevles
Kim Diependael
Koen De Weggheleire
Ellen De Rycke
Cami Bosschaert
Wouter Verweirder
Kiel Long

N

CURRICULUM PER SEMESTER
Locatie
01

DES 1

02

RES 1
3 stpn.

03

RES 2
4 stpn.

DES 3

04

RES 3
4 stpn.

DES 4

05

MINOR

06

STAGE

9 stpn.
DES 2

6 stpn.

DEV 1

9 stpn.

8 stpn.

8 stpn.
EXPERT

onder voorbehoud van wijzigingen

12 stpn.
DEV 2

DEV 3

DEV 4

9 stpn.

8 stpn.

8 stpn.

12 stpn.

INT 1

INT 2

INT 3

INT 4

BACHELORPROEF

9 stpn.

9 stpn.

10 stpn.

10 stpn.

12 stpn.

KASK Campus Kortrijk
Budafabriek Dam 2a, Kortrijk
T +32 56 24 12 64

Start van de opleiding

21 september
Toelatingsproef

Wie wil deelnemen aan de toelatings
proef kan zich hiervoor registreren
op de website. Er zijn 2 vrijblijvende
voorbereiding momenten. De proef
verloopt telkens op 1 dag. De info
bundel over de inhoud en concrete
verloop van de proef kan je op de
website downloaden. Je kan maar
1 keer deelnemen binnen hetzelfde
academiejaar.
WWW.DEVINE.BE

PRAKTISCH
ma 24.02.2020 / 14:0016:30
vrijblijvend voorbereiding
moment toelatingsproef
do 27.02.2020 / 09:0018:00
toelatingsproef moment 01
za 28.03.2020 / 09:0018:00
toelatingsproef moment 02
za 13.06.2020 / 09:0018:00
toelatingsproef moment 03
wo 01.07.2020 / 14:0016:30
vrijblijvend voorbereiding
moment toelatingsproef
vr 03.07.2020 / 09:0018:00
toelatingsproef moment 04
do 10.09.2020 / 09:0018:00
toelatingsproef moment 05
Inschrijven

Na het slagen van de toelatingsproef
kan je je inschrijven op het
studentensecretariaat van Howest.
(Graaf Karel de Goedelaan 5,
8500 Kortrijk)
Infodagen

Ervaar de sfeer op onze campus
tijdens één van de infodagen
in Kortrijk. Onze lectoren en
studenten staan voor je klaar
en informeren je graag over de
opleiding en het studiemateriaal.
Bezoek de leslokalen, ateliers,
bibliotheek en het studenten
restaurant. We zijn telkens
persoonlijk aanwezig op
de infodagen van Kask &
Conservatorium Gent.
za
za
za
za

14.03.2020
09.05.2020
27.06.2020
28.08.2020

/
/
/
/

10:00–16:00
10:00–16:00
10:00–16:00
10:00–13:00

WWW.SCHOOLOFARTSGENT.BE

DEVINE@HOWEST.BE

De Deviner is gepassioneerd door die
steeds veranderende geconnecteerde wereld. Als digitale maker ga je op zoek naar
hoe diensten of producten verbeterd kunnen
worden. Een Deviner brengt vernieuwing
met innovaties die het leven aangenamer,
rustiger, eenvoudiger op misschien juist spannender maken. De beleving en uitdagingen van de gebruiker staan centraal en vormen een basis voor
beslissingen tijdens het research, design en development proces. Een explorerende en creatieve ingesteldheid bij de studenten is hiervoor noodzakelijk. Probleemoplossend vermogen staat centraal,
en de digitale technologie is hierin een middel tot
antwoord. In deze context is design niet enkel een
grafische aangelegenheid, het is eveneens een
‘way of thinking’ waarbij oplossingen bedacht, onderzocht, ontwikkeld en gecommuniceerd worden.

RESEARCH

1E JAAR

Iets voor jou?

de 3 studiejaren worden deze projecten steeds
reëler, uitdagender en complexer. Zo ga je in het
tweede jaar op internationale uitwisseling naar
Nederland waar je samen met studenten van
Hogeschool Rotterdam een uitdagend project uitwerkt. Als laatstejaars werk je in multidisciplinaire projecten rond maatschappelijke thema’s
zoals mobiliteit, werkloosheid, immigratie,… Je
kiest een specialisatie en wordt expert in research, design of development. Je verfijnt je Devine
skills en werkt tijdens de Bachelorproef samen
met studenten uit de verschillende specialisaties.
Jouw studie sluit je af met een stage. Je werkt 3
maand in één van de topbedrijven uit de creatieve
digitale sector, zowel nationaal als internationaal.

CURRICULUM

2E JAAR

In een wereld die razendsnel verandert,
laat de toekomst zich niet voorspellen. We
anticiperen op zaken die volop in ontwikkeling zijn. In de professionele bachelor
Digital Design & Development, of kortweg Devine, leiden we studenten op die
hun weg vinden in de digitale wereld van
morgen. Als Deviner gebruik je design-,
development- en researchskills om online ervaringen vandaag én in de toekomst
vorm te geven. Je wordt lid van de creatieve
sector: een mondiale, digitale, innoverende
en richtinggevende subcultuur.

DEVINE

3E JAAR
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Digitale makers van de toekomst

