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Welkom bij de IoT-generatie!
Ben je gebeten door innovatie en de nieuwste
technologie? Wil je de applicaties van het internet van
morgen ontwikkelen? Klinken artificial intelligence,
augmented reality, user interfaces, Big Data, Internet
of Things of zelfrijdende auto’s je als muziek in de
oren? Dan is de bachelor MCT je op het lijf geschreven.
Nadat je een brede IT-basis hebt gekregen, groei je
vanaf het vierde semester uit tot een specialist in jouw
gekozen uitstroomprofiel.
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Heb je een sterke interesse in programmeren, UX,
slimme technologie, artificial intelligence (AI) en
augmented reality? Wil je slimme software
ontwikkelen, toestellen slimmer maken of mooie,
gebruiksvriendelijke interfaces ontwikkelen? MCT
stoomt je klaar tot een volwaardig lid van de IoTgeneratie. Ook zonder voorkennis. De wil om je
projecten tot leven te zien komen, is veel belangrijker.
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De IoT-opleiding van de toekomst
In de opleiding MCT leer je alledaagse objecten
slimmer maken. Samen met de industrie werk je
aan echte innovatieprojecten. Je behandelt dus niet
enkel fictieve cases, maar ontwikkelt slimme
oplossingen waarvan sommige effectief in productie
gaan. Deze projectgerichte opleiding leidt je op tot
een echte IoT- en AI-specialist. Door de nauwe
samenwerking met de bedrijfswereld ben je na drie
jaar helemaal klaar om het werkveld in te duiken.
Om dat met de grootste expertise en vakkennis te
doen, kies je in het tweede jaar voor een van de vier
uitstroomprofielen: AI Engineer, Smart Tech & AI
Creator, Web App Developer of Infrastructure
Engineer. Door elk van deze keuzetrajecten loopt
dezelfde rode draad: je ontwikkelt de applicaties
voor het internet van morgen. De focus van de
opleiding ligt dan ook op alle mogelijkheden van het
Internet of Things. Van slimme toestellen over
robotics tot wireless technologie via 5G.

In 2020 zullen wereldwijd meer
dan 30 miljard toestellen met het
internet verbonden zijn. MCT stoomt
je klaar voor deze toekomst.

Hands-on en future-proof
Het programma van deze opleiding bestaat uit modules die
telkens één geheel vormen van theorie en de bijhorende
praktijk met oefeningen. Tijdens deze periode verwerf je een
stevige IT-basis, afgestemd op de laatste technologieën. Je
maakt kennis met alles wat een Internet of Things-applicatie
nodig heeft en gaat aan de slag met deep learning en machine
learning. Augmented reality is daarbij geen gadget, maar een
manier om inzichten op een visueel aantrekkelijkere manier
tot bij de gebruiker te brengen.
Je hoeft zeker niet tot in semester 4 te wachten om je kennis
toe te passen op relevante projecten en cases. Projecten
vormen namelijk een essentieel onderdeel van de opleiding
MCT. Behalve in het eerste semester sluit je elk semester
af met een project. Tijdens deze periode van 4 of 5 weken
zonder lessen of examens concentreer je je uitsluitend op

het realiseren van dat project. Daarbij breng je alles wat je de
voorbije maanden geleerd hebt in de praktijk.
Gaandeweg ontdek je waar je talent en passie liggen en kies
je tussen een van de vier uitstroomprofielen. Tijdens het
laatste jaar loop je stage bij een IT-bedrijf dat aansluit bij
je keuzetraject. Een voor jou passende stageplaats vinden
vormt absoluut geen probleem. Elk jaar komen meer dan
120 bedrijven naar de IT-stagemarkt en hebben we zo’n 500
stageaanbiedingen voor een 70-tal stagiairs. Wil je liever
proeven van een buitenlandse stage, dan kunnen wij je
dankzij onze connecties met buitenlandse universiteiten en
internationale bedrijven ook verder helpen. Zo gingen onze
studenten de voorbije jaren onder meer naar Zuid-Afrika,
Oeganda, Taiwan, Spanje en Washington DC.
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Tijdens de eerste drie semesters bouw je een stevige IT-basis op. Vanaf het vierde
semester kies je voor een van de vier uitstroomprofielen. Je krijgt dus een brede
basisopleiding, maar tegelijk laten de vier keuzetrajecten (van 42 studiepunten)
ruimte voor eigen keuzes.

De basis van MCT
Vier keuzetrajecten
AI Engineer
Je verdiept je in de wereld van machine learning en deep
learning en ontwikkelt innovatieve AI-software. Als hardcore
softwareontwikkelaar van de 21ste eeuw kan je aan de slag
als Big Data Architect, Cloud Engineer, AI Engineer, Full Stack
Developer, Machine Learning Engineer, R&D Developer,
Data Engineer, …

Smart Tech & AI Creator
Als IoT-whizzkid leer je hoe je de volledige IoT-ketting kan
opzetten om de problemen van vandaag en morgen op
te lossen. Je verzamelt en connecteert sensordata en
analyseert de datastromen met deep & machine learningalgoritmes en neurale netwerken. De voorspellingen die dit
oplevert, geef je uiteindelijk visueel weer in slimme en mixed
reality-applicaties.

Vijf pijlers
Het opleidingsprogramma is opgedeeld in vijf pijlers: Code,
Connect, Analyze, Create, Integrate.

Semester 1
Code

• Code: de pijler rond programmeren. Met vakken Basic
Programming en Device Programming 1 en 2.
• Connect: alles rond netwerken en infrastructuur met
vakken Computer Networks, Sensors en Security.
• Analyze: waar je alles leert rond Data Science, Data
Management en Cloud.

Connect

• Create: de designpijler, met vakken User Experience
Design, User Interface Design en Interaction Design.
• Integrate: op het einde van elk semester, na je examens,
werk je vier weken aan een project waarin je al je
opgedane kennis samenbrengt. In het eerste jaar is dat
een individueel project rond Internet of Things, vanaf het
tweede jaar werk je in teams voor opdrachtgevers.

Analyze

Web App Developer
Je bouwt zowel de front-end als de back-end van Internet of
Things-devices of slimme webapplicaties. Hierbij stel je de
user experience centraal. Als creative coder en meester in
het visuele kan je aan de slag als App-, Web-, iOS-, Androidof Augmented Reality-Developer.

Create

Infrastructure Engineer
Je wordt een specialist in het installeren, configureren
en onderhouden van computernetwerken. Netwerken
beveiligen tegen externe en interne bedreigingen
wordt je dada. In dit keuzetraject groei je uit tot
infrastructuurspecialist van het nieuwe internet (met onder
meer 5G, edge computing, robotics, …).
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Integrate

Semester 2

Semester 3

Basic
Programming

Full-stack Web
Development

Device
Programming

#PRINCIPLES #PYTHON

#PYTHON #FLASK
#JAVASCRIPT #JINJA

#CSHARP
#XAMARINFORMS
#OOP #ANDROID

Computer
Networks

Sensors &
Interfacing

Security

#NETWORKS #SECURITY
#WINDOWS10 #DEBIAN
#R.PI #RASPBIAN #APACHE
#MYSQL #CCNA #CISCO

#RASPBERRYPI #SENSOREN
#PROTOCOL #BITOPERATIES

#PRIVACY #SECURITY
#TESTING

Data Science

Data Management

IoT Cloud

#INFORMATIONEXTRACTION
#DATAREPRESENTATION
#PREDICTING

#T-SQL #DBMS #MYSQL
#BCNF

#AZURE #MQTT
#WEBSERVICES #IOTHUB

User Experience
Design

User Interface
Design

Interaction Design

#UX #USERORIENTED
#PROTOTYPE

#UI #DESIGN #HTML #CSS

#DASHBOARDS
#DATAVISUALISATIE

Prototyping

Project 1

Project 2

#ARDUINO #SENSOREN
#MICROCONTROLLER
#PROTOTYPING

#WATERFALL #PM
#PROTOTYPING #MAKER
#INTEGRATE

#AGILE #SPRINTS
#TEAMWORK
#PROJECTMANAGEMENT

Web app developer

AI engineer
Semester 4
Advanced
Programming &
Maths

Semester 5

Semester 6
Stage in binnenof buitenland +
Bachelorproef

Semester 4

Semester 5

Frontend

Framework &
Patterns

#ADVANCEDCOMPUTERVISION
#NATURALANGUAGEPR.
#REINFORCEMENTL.

#JAVASCRIPT #CSS #HTML
#PASSION

#WEBPACK #JSFRAMEWORK
#PERFORMANCE #PWA

Big Data

AI cloud services &
DevOps

Smart App
Development

Full-stack
Development

#TIMESERIES #NOSQL
#TEXTSEARCH #MAPREDUCE
#SPARK #STREAM #BATCH

#DOCKER
#CONTINUOUSINTEGRATION
#GCP

#EXPO #REACTNATIVE #IOS
#ANDROID

#API #BACKEND #MOREPWA

Backend
Development

Deep Learning

Backend
Development

Augmented &
Mixed Reality

#ASP #NETCORE
#AUTHENTICATIE
#CROSSPLATFORM
#AI-ARCHITECTUUR

#AR #MR #UNITY #HOLOLENS

#PYTHON #PANDAS
#ALGORITHM #MATHS

Advanced AI

#ASP #NETCORE
#AUTHENTICATIE
#CROSSPLATFORM
#AI-ARCHITECTUUR

#DSP #NEURAL_NETWORKS

Machine Learning

Fast Forward

#NEURALNETWORKS #AI
#MACHINELEARNING

#INTERNATIONAL #BUSINESS
#MVP #ENTREPRENEURS

#AFTEREFFECTS #MOTION

#INTERNATIONAL #BUSINESS
#MVP #ENTREPRENEURS

Project 3

Project 4

Project 3

Project 4

#AGILE #SPRINTS #TEAMWORK
#COMPANYPROJECTS
#DEADLINES

#ADVANCEDINTEGRATION
#START-UP #CHOICE

#AGILE #SPRINTS #TEAMWORK
#COMPANYPROJECTS
#DEADLINES

#ADVANCEDINTEGRATION
#START-UP #CHOICE
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Concept
Visualisation

#TEAMWORK #ENTREPRENEUR
#PROJECTMANAGEMENT
#INTEGRATION

Semester 6
Stage in binnenof buitenland +
Bachelorproef

Fast Forward

#TEAMWORK #ENTREPRENEUR
#PROJECTMANAGEMENT
#INTEGRATION
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IoT Infrastructure engineer

Smart Tech & AI Creator
Semester 4
Advanced
Programming &
Maths
#PYTHON #PANDAS
#ALGORITHM #MATHS

Semester 5
Deep Learning

Semester 6
Stage in binnenof buitenland +
Bachelorproef

Semester 4
Network
Infrastructure
#CCNA1+2
#CORPORATENETWORKING
#IPROUTING #CABLING

#DSP #NEURAL_NETWORKS

Semester 5
Cloud Services

#AMAZON #AWS #MICROSOFT
#AZURE

Big Data

IoT Devices &
Robotics

Linux OS

IoT Devices &
Robotics

#TIMESERIES #NOSQL
#TEXTSEARCH #MAPREDUCE
#SPARK #STREAM #BATCH

#LORA #5G
#EMBEDDEDPYTHON
#WEARABLES

#LINUX #DEBIAN
#OPERATINGSYSTEM
#INTERNET

#LORA #5G
#EMBEDDEDPYTHON
#WEARABLES

Linux OS

Augmented &
Mixed Reality

Virtualisation &
Cloud Computing
Infrastructure

Network
Programming

#LINUX #DEBIAN
#OPERATINGSYSTEM
#INTERNET

#AR #MR #UNITY #HOLOLENS

#VMWARE #HYPERV
#DOCKER #KVM #LXC
#HYPERCONVERGED

#POWERSHELL #BASH
#POWERCLI #PYTHON

Machine Learning

Fast Forward

Windows OS

Fast Forward

#NEURALNETWORKS #AI
#MACHINELEARNING

#INTERNATIONAL #BUSINESS
#MVP #ENTREPRENEURS

#MSWINDOWS #SERVER2016
#MCSALEVEL #AD #GPO
#SECURITY

#INTERNATIONAL #BUSINESS
#MVP #ENTREPRENEURS

Project 3

Project 4

Project 3

Project 4

#AGILE #SPRINTS #TEAMWORK
#COMPANYPROJECTS
#DEADLINES

#ADVANCEDINTEGRATION
#START-UP #CHOICE

#AGILE #SPRINTS #TEAMWORK
#COMPANYPROJECTS
#DEADLINES

#ADVANCEDINTEGRATION
#START-UP #CHOICE
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#TEAMWORK #ENTREPRENEUR
#PROJECTMANAGEMENT
#INTEGRATION

Semester 6
Stage in binnenof buitenland +
Bachelorproef

#TEAMWORK #ENTREPRENEUR
#PROJECTMANAGEMENT
#INTEGRATION
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ZOG
EEN DAG IN HET

VAN CÉLINEI CREATOR

TECH & A
3DE JAAR SMART

ONZE TROEVEN
08:30u

08:45u

12:30u

Te voet naar de campus.
Gelukkig ligt die maar op
12 minuten stappen van
het station van Kortrijk.

Tijd voor wat complexe maar
boeiende theorie: hoe je met
een neuraal netwerk een slimme
applicatie maakt.

Mooi weer vandaag, dus speel
ik samen met een hoop andere
studenten een pizza naar binnen.
Gezellig op het gras naast de
campus!

“

Theorie wisselen we steeds
af met praktijk. Dat maakt
deze opleiding zo boeiend
en gevarieerd.

“
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13:35u

17:45u

De praktijk in, van wireframes naar
UI met goede UX. Niet zonder enige
trots toon ik het resultaat aan mijn
teamgenoot.

Ontspanning! Vandaag verken ik al
lopend de Kortrijkse straten. En na
de wedstrijd? Nog wat hydrateren
en bijpraten natuurlijk!

• Mix van theorie en praktijk: nieuwe technologieën beheersen, doe je niet enkel door naar gepassioneerde docenten te
luisteren. Daarom worden de theorielessen steeds gekoppeld
aan praktijklabo’s.

• Studentenparticipatie: je krijgt de kans om bij te dragen
aan de verbetering van de opleiding. Studentenparticipatie
blijft niet bij wat losse babbels, maar we gaan echt aan de
slag met je input.

• High-tech projectwerk: je krijgt tot vier keer toe de kans
om de opgedane kennis te verwerken in een project. Op het
einde van het eerste jaar werk je na de examens aan een IoT-
project dat je kiest vanuit je eigen interesse. Project 2 is een
teamproject dat je op het einde van semester 3 uitvoert voor
een opdrachtgever binnen Howest. Tijdens het derde project
(semester 4) word je in groep gekoppeld aan een bedrijf (veel
studenten halen trouwens een stageplaats of eerste job uit
dit industry project). In het vijfde semester zet je tot slot
een onderzoeksproject op poten dat gekoppeld wordt aan je
bachelorproef.

• Persoonlijke begeleiding: aan Howest kennen de lectoren
je bij naam. Bij ons geen overvolle aula’s, maar kleinere
klasgroepen waar iedere student tot zijn recht komt. Het
biedt het grote voordeel dat we je kunnen begeleiden om je
persoonlijke sterktes te ontdekken en om jouw plek in de
sector te vinden.

• Brede basis met ruimte voor eigen keuzes: naast een uitgebreide MCT-basis bieden we je vanaf het vierde semester vier
uitstroomprofielen aan. Zo sla je de richting in die aansluit bij
je interesse en talent.
• Sterke link met het werkveld: tal van bedrijven zijn betrokken
in projecten, stages en evenementen. Zo blijft de opleiding up
to date. Het onderzoekslab Sizing Servers Lab dat gekoppeld
is aan de opleiding zorgt daarnaast voor de snelle integratie van nieuwe kennis. Ook studiebezoeken, uitstappen en
gastsprekers leren je de diversiteit van de IoT-sector kennen.
Net als de lesgevers, want die hebben praktijkervaring in het
werkveld.

Studeren en ondernemen
Al vanaf de eerste lessen binnen MCT wordt ingezet op
ondernemen. In het eerste jaar werk je individueel een
Internet of Things-case uit van A tot Z. In het tweede jaar
werk je een case voor een echt bedrijf uit en in het laatste
jaar werk je in de module ‘fast forward’ aan een start-up of
start je een nieuw project op binnen een van onze partnerbedrijven.
Howest faciliteert je op verschillende manieren om je
zelfstandige activiteit op te starten: opdrachten voor opleidingsonderdelen mag je waar mogelijk in het kader van de
eigen startende onderneming uitvoeren en je kan stage
lopen in je eigen bedrijf onder nauwe begeleiding van de
ondernemerschapscoach. We werken ook samen met VLAIO
en VOKA en de Kortrijkse ondernemershub Hangar-K.
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WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
De combinatie van een stevige basiskennis met ervaring in het
werkveld zorgt voor een zeer gewild profiel op de arbeidsmarkt.
Door de projectmatige aanpak van de opleiding heb je sowieso al
projecten gerealiseerd voor bedrijven. Na de stage in het laatste
jaar ben je helemaal klaar om de arbeidsmarkt te veroveren.
Als Internet of Things-expert sluiten je competenties aan bij
zowel klassieke IT-functies als bij cutting-edge development jobs.
Afhankelijk van het gekozen afstudeerprofiel kom je terecht in
verschillende beroepsvelden, bij gevestigde waarden én startups. Als AI Engineer kom je in aanmerking voor beroepen als Big
Data Architect, Cloud Engineer, AI Engineer, Full Stack Developer,
Machine Learning Engineer, R&D Developer of Data Engineer.
Als Smart Tech & AI Creator kan je met je diploma op zak
meteen aan de slag als Big Data Architect, Cloud Engineer, R&D
Developer, IT Engineer of SQL Programmeur. Het keuzetraject
Infrastructure Engineer leidt naar een job als Cloud Engineer
of IT Engineer. Tot slot zijn er de App-, Web -, iOS -, Android- en
Augmented Reality Developers.
Feit is dat je als MCT’er vaak al je eerste arbeidscontract hebt
ondertekend nog voor je bent afgestudeerd. 96 procent van alle
afgestudeerden is dan ook eind oktober – na een laatste lange
zomervakantie – aan het werk. De rest heeft er dan voor gekozen
om verder te studeren, te reizen of een rustperiode in te lassen.
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Verder studeren
Met je diploma MCT krijg je toegang tot een breed
aanbod aan boeiende jobs, maar uiteraard kan je ook
nog verder studeren. De academische master van
industrieel ingenieur is daarbij een populaire keuze.
Andere studenten trekken naar het buitenland om
een professioneel masterdiploma te halen.

Na een .net cursus in avondschool stond mijn besluit vast: ik
wou mij hier verder in verdiepen. Het programma van MCT
sprak me onmiddellijk aan, in het bijzonder het keuzetraject
Web App Developer. Voor het eerste jaar had ik wel wat schrik.
Zou ik het wel aankunnen om sensoren te connecteren en om
er goed mee te kunnen werken? Uiteindelijk bleken deze lessen
best leuk. We leerden de laatste nieuwe technologieën en
werden ondersteund om zelf research te doen. Zo leerden we
werken met de hololens, Azure Cloud en Artificial Intelligence.
Het mooie aan MCT is dat we allemaal een brede basis binnen
het IoT-verhaal krijgen, maar tegelijk heeft ieder van ons een
specialisatie.

ANNELYN PYCBK
IJ IBM
DATA SCIENTIST

Als kind was ik al gefascineerd door technologie. Toen ik twaalf
was, schreef ik mijn eerste website. Deze zag er niet uit, maar
bereikte toch zijn doel: geld ophalen om dieren te helpen. In die
tijd wou ik uitvinder worden. Toen ik ontdekte dat je daar niet
echt voor kan studeren, koos ik voor het domein dat het dichtst
in de buurt kwam: Internet of Things. Er waren maar twee opties:
Kortrijk of Brussel. Na een bezoek aan beide scholen was de
keuze snel gemaakt: MCT aan Howest, met keuzetraject Smart
Tech & AI Creator. De leerkrachten vertelden er vol passie over
hun beroep. Kortrijk is ook een veilige en gemoedelijke stad.
Grappig genoeg ben ik nu toch in Brussel terechtgekomen bij
een van de grootste spelers ter wereld in AI, maar gelukkig is de
job meer dan de moeite waard.

Internationale mogelijkheden
Kijk je graag over de grenzen heen? Dan krijg je daar
tijdens de opleiding MCT aan Howest zeker de kans toe.
In het laatste jaar kan je kiezen om je stage in het buiten
land doen. Dat kan over de hele wereld: Nederland,
Spanje, USA, Kazachstan,Taiwan, Zuid-Afrika, …
Je kan ook kiezen om een korte of langere periode in
het buitenland te studeren. Tijdens een vakantie kan
je bijvoorbeeld naar China of Korea voor een taal-en
cultuurbad.
Tijdens de lentevakantie gaan we jaarlijks op studiereis
naar San Francisco. HowestGoesUSA kent een lange
traditie en daardoor gaan ook deuren voor jou open bij
gevestigde waarden zoals Pinterest, Airbnb en Google,
maar ook bij veelbelovende start-ups.

ALUMNUS

JO

RT
NAS BOECQUAE

BIJ ML6
DATA ENGINEER

Ik werk momenteel als Data Engineer bij ML6, een topper binnen
het AI-domein. Daar krijg ik de kans om te werken met de
nieuwste technologieën en met echte experts in hun vakgebied.
Dat ik nu bij ML6 aan de slag ben, heb ik volledig te danken aan
mijn opleiding MCT (keuzetraject Smart Tech & AI). We leerden
er volledige projecten zelfstandig uitwerken en bouwden zeer
veel kennis op, waardoor we perfect voorbereid waren op het
echte werk. Het projectwerk en de verschillende keuzetrajecten
waren destijds ook de voornaamste redenen waarom ik voor
MCT koos. In de eerste drie semesters kan je zo ontdekken waar
je interesses liggen en daarna het traject kiezen dat daar het
beste bij aansluit.

INTERNATIONALE

STAGE

PERRINE DE BRA

BANT

Ik keek van bij het begin uit naar de stage in het laatste jaar.
Dat ik daarvoor uiteindelijk naar Taiwan kon, maakte de ervaring
compleet. Met behulp van Howest International kwam ik
terecht op de plaatselijke afdeling van imec. Daar ontwikkelde
ik samen met een medestudent uit Brugge een webapplicatie
voor de 3D-camera van imec zelf. Dankzij de goede begeleiding
ter plaatse en de supervriendelijke collega’s verliep mijn stage
helemaal naar wens. Ik kon er uiteraard terugvallen op mijn
kennis uit onze opleiding, maar ik kwam er ook met veel nieuwe
technologieën in aanraking. Het maakte de stage extra uitdagend
en interessant, net als de prachtige cultuur, de adembenemende
natuur en de vriendelijke mensen op deze unieke bestemming.
YOUR FUTURE STARTS HERE / 13

CAMPUS
GEBOUW B
E
ID
E
W
K
IJ
R
T
R
KO

Hightech aan de Leie
De campus ligt op een boogscheut
van het station en vlak bij het centrum
van Kortrijk. Die ideale locatie
combineren we met aangename
leslokalen, persoonlijke begeleiding
en hightechinfrastructuur op de
campus. In Kortrijk biedt Howest
innovatieve opleidingen als Multimedia
en Communicatietechnologie, Digital
Design & Development, Industrieel
Productontwerpen en de beste
game-opleiding ter wereld aan. Die
vibe, die creativiteit, die zoektocht
naar innovatie, die voel je op alle
campussen in de stad.
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KORTRIJK,
TIE
IN VOLLE EVOLU
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.

SAVE THE DATE!

INFOAVOND

21 JANUARI 2020
VANAF 19:30u
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INFODAGEN
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Digital Design & Development (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.

Digital Arts & Entertainment (DAE)
Deze internationaal gerenommeerde opleiding, meermaals bekroond tot de
beste game design and development-opleiding ter wereld, dompelt je helemaal
onder in de wereld van 2D en 3D. Wie zijn creativiteit en digital skills maximaal wil
aanscherpen én inzetten voor games, films en special effects is hier aan het juiste
adres? Net als ambitieuze studenten die verbluffende dingen willen realiseren
met state of the art-technologie en -software.

Energiemanagement
Heb je interesse voor energie, ecologie en technologie? Een zwak voor techniek,
zonder dat je een pure techneut bent? Volg je de evoluties op het vlak van
hernieuwbare energie op de voet? En kijk je ernaar uit om bedrijven te helpen
om ze zo energiezuinig mogelijk te maken? Dan is de toekomstgerichte bachelor
Energiemanagement iets voor jou.

Industrieel Productontwerpen
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.

