
kerncompetenties van de bachelor in de interieurarchitectuur
1. Creërend en innovatief vermogen binnen het geïncorporeerd ruimtelijk ontwerpen
1.1 De student kan op basis van de analyses van een site en van vergelijkbare projecten een eigen, coherente visie 

ontwikkelen op het gestelde ontwerpprobleem.
1.2 De student gaat op zoek naar persoonlijke oplossingen en streeft naar innovatie binnen de gestelde opdracht.

1.3 De student ontwikkelt eigen ontwerpmatige uitgangspunten en een ontwerp vanuit diverse invalshoeken; 
maatschappelijk, esthetisch, economisch, bouwtechnisch, organisatorisch.

1.4 De student ontwikkelt een eigen invoelende, concrete appreciatiemethode voor ruimtes.
1.5 De student kan complexe temporele en ruimtelijke gebruikspatronen initiëren, op basis van ethische, normatieve en 

maatschappelijke vragen of inzichten.
1.6 De student ontwikkelt een ontwerp dat dialogeert met een gegeven context en dit op verschillende schaalniveau’s.

1.7 De student heeft inzicht in meetkundige en fysische wetmatigheden die een rol spelen in het ontwerpproces en 
verwerkt, analyseert en synthetiseert deze informatie.

1.8 De student kan een project ontwerpen als een gedachte-experiment.
1.9 De student kan geargumenteerd meepraten over een statisch en dynamisch vormvocabularium. Hij leert dit toe te 
1.10 De student heeft kennis en inzicht in de kernbevindingen van de bouwtechnieken eigen aan interieurontwerpen en 

kan deze aanwenden in een eigen of een bestaand ontwerp.
1.11 De student ontwikkelt een ver doorgedreven zin voor detail en materialisatie van het ontwerp.
1.12 De student beschikt over het vermogen tot grafisch en verbaal communiceren van informatie, ideeën, problemen 

en oplossingen zowel aan specialisten als aan leken.
1.13 De student kan omgaan met concepten zoals grafische coherentie, communicatie, leesbaarheid, schaal, 
1.14 De student ontwikkelt een besef voor het vertalen van abstracte denkmodellen naar ruimtelijke en objectmatige 

modellen1.15 De student drukt zichzelf uit voorbij het mondelinge aan de hand van beeldend werk.
1.16 De student kan eenduidig over een idee, probleem of oplossing expressief en plastisch communiceren door middel 

van autonoom plastisch beeldvorming.
1.17 De student kan communiceren over zijn ontwerp in beeld, geschrift en woord.
1.18 De student kan communiceren over zijn werkwijze, onderzoek- en ontwerpproces in beeld, geschrift en woord.

2. Vermogen zich kennis eigen te maken in de koppeling van humane wetenschappen, technologie en kunst
2.1 De student heeft kennis en inzicht in de basisbevindingen van de discipline, en kan deze aanwenden in een eigen 

of een bestaand ontwerp.
2.2 De student kan het ontwerpresultaat onderbouwen en versterken via bouwtechnologie, ecologie en ergonomie.

2.3 De student heeft kennis van de basisbegrippen uit de verschillende deelgebieden van de fysieke ergonomie. Hij is 
in staat om belastende houdingen en oncomfortabele activiteiten te detecteren, te interpreteren en te verklaren.

2.4 De student kan een bouwtechnisch probleem in zijn ontwerp analyseren en door op zoek te gaan naar reeds 
geformuleerde oplossingen, alternatieve oplossingsmethoden en -strategieën voorstellen.

2.5 De student bezit een denkpatroon, vereist voor het ontwerpen en constructief vormgeven vanuit de bouwstabiliteit, 
bouwfysica en bouwtechnologie. De student bezit op basis van kwalitatieve criteria (creatie, constructieve logica en 
structurele efficiëntie) een probleem-oplossend constructief denkkader.

2.6 De student moet beschikken over een oordeelkundig en conceptueel vermogen om structuurelementen in zijn/haar 
ontwerp te dimensioneren.

3. Inzicht in en visie op de maatschappij, omgevingsgerichtheid
3.1 De student verwerft inzicht in het historische en cultureel bepaalde karakter van de filosofie en de wisselwerking 

tussen algemeen maatschappelijke en culturele fenomenen enerzijds en de bebouwde omgeving en landschappen 
anderzijds.

3.2 De student verzamelt relevante informatie die de oordeelvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en 
ethische vraagstukken kunnen sturen.

3.3 De student heeft inzicht in de historische en conceptuele logica binnen de voorgestelde theoretische 
ontwikkelingen van de discipline als denkkader voor zijn ontwerp.

3.4 De student kan culturele thema’s en actuele problemen zinvol aan elkaar verbinden.
3.5 De student kent de relatie tussen de sociaal-culturele en ecologische context van een bepaalde periode en de 

materiële uitdrukking ervan.
4. Vermogen tot kritische reflectie en beheersing van onderzoeksvaardigheden
4.1 De student is in staat zelfstandig disciplinegebonden informatie op te zoeken, kan deze analyseren en verwerken, 

het belang van deze informatie bepalen en er een synthese van maken voor eigen gebruik maar ook voor derden.

4.2 De student kan een bestaand, complex, ruimtelijk en organisatorisch geheel onderzoeksgestuurd analyseren.

4.3 De student beheerst de basis-elementen van de verschillende deeldisciplines, kan er een kwaliteitsvolle redenering 
mee opbouwen en dit toepassen op zijn/haar ontwerp(proces).



4.4 De student is in staat om zijn ontwerp en onderzoek probleemgestuurd te initiëren op basis van disciplinegebonden 
onderzoeksresultaten. De student kan hiervoor een ontwerpprobleem analyseren.

4.5 De student is in staat over de eigen werkzaamheden te rapporteren.
4.6 De student is in staat kritisch te reflecteren over alternatieve verklaringen en benaderingen voor problemen binnen 

en op de grens van de discipline.
4.7 De student moet in staat zijn hedendaagse design kritisch te verwerken en op een persoonlijke wijze kunnen 

verwoorden.
5. Vermogen tot het ontwikkelen en inzetten van multimediale strategieën
5.1 De student verwerft inzicht in en semantiek van de verschillende voorstellingstechnieken.
5.2 De aangeleerde media compilatief kunnen hanteren.
5.3 De student ontwikkelt een eigen beeldtaal op basis van een eigen beeldvorming.
5.4 De student gebruikt de voorstellingstechnieken als generatieve motor voor zijn ontwerpvaardigheid.
5.5 De student kan zijn/haar ideeën uitdrukken, niet als representatie maar als een autonome expressie.
6. Vermogen tot organiseren en ondernemen
6.1 De student kan inspelen op het visueel bespreekbaar maken van diverse stappen binnen het ontwerpproces: 

verkenning, opmeting en analyse van de context, het kiemontwerp, de detailstudie, de conceptnota,… Deze 
vormen een referentiekader voor interactie met ontwerpers, opdrachtgevers, publiek, technici en uitvoerders.

6.2 De student ontwikkelt een eigen werkproces en toont aan in staat te zijn alle aspecten van het ontwerpproces en 
de betrokken disciplines in onderlinge samenhang te zien.

doelstellingen: bijdrage tot de generische competenties van een academische 
bachelor
het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het 
vermogen tot kritische reflectie, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige managementtaken, het vermogen tot communiceren 
van informatie, ideeën, problemen en oplossingen zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren ;

het beheersen van algemene wetenschappelijke competenties als een onderzoekende houding, kennis hebben van 
onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen, het vermogen om de relevante data te verzamelen die de 
oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen, een appreciatie van de 
onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis en de vaardigheid tot het probleemgestuurd initiëren van onderzoek ; 

het begrip van de wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen of de kunsten, 
een systematische kennis van de kernelementen van een discipline met inbegrip van het verwerven van coherente en gedetailleerde 
kennis deels geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline en een begrip van de structuur van het vakgebied en de 
samenhang met andere vakgebieden


