
kerncompetenties van de Master in de architectuur
Ontwerpend onderzoeken

1. De student kan projectmatig ruimtelijk ontwerpen op basis van een interactie tussen kennis en intuïtie. Hij hanteert hierbij de methode van het 
ontwerpend onderzoek/onderzoekend ontwerp. Hij kan sociale, culturele, ecologische, technische en economische kennis interpreteren en integrerend 
omzetten in ruimtelijke concepten. De student kan innovatief toegepast onderzoek inzetten als ontwerpmiddel. Hij ontwikkelt daarvoor geëigende en 
aangewezen media en tools. Hij heeft inzicht in technische en creatieve mogelijkheden en beperkingen. Hij is in staat de implicaties van zijn ontwerp te 
onderzoeken en in beeld te brengen. De student kan zijn vaardigheden ethisch, exploratief en prospectief inzetten, gekaderd in de tijd en in een globale 
visie.

1.1 De student assimileert en bespeelt aspecten van het wordingsproces van architectuur, zoals probleemgevoeligheid en engagement, ethiek en 
architectuurtheorie, contextanalyse, conceptvorming, persoonlijke verbeelding;

1.2 De student heeft het vermogen zijn ontwerp te koppelen aan verschillende ruimtelijke schaalniveau’s en de dimensie tijd;
1.3 De student is in staat om het actuele internationaal architectuurdiscours te interpreteren en een eigen, op onderzoek gefundeerd, antwoord te 

genereren;
1.4 De student kan zelfstandig onderzoeksresultaten, -methoden en -technieken vertalen en gebruiken binnen de eigen ontwerpstrategie;
1.5 De student kan een conceptueel- programmatische logica inzetten als ontwerpstrategie. 
1.6 De student kan denken in mogelijkheden. De student exploreert multidisciplinair en intercultureel verschillende ontwerpmethodieken, scenario’s en 

simulaties;
1.7 De student kan het creatief ontwerpen inzetten als onderzoeksmethode;
1.8  De student kan een eigen onderzoek of project formuleren binnen de logica van het traject en als project of dissertatie uitwerken door middel van 

ontwerpmatig onderzoek;
1.9  De student is in staat innovatief te ontwerpen;
1.10  De student beschikt over het vermogen en de creativiteit om kennis en inzichten continu verder uit te breiden.

Kritisch reflecteren
2 De student kan kritisch reflecteren over de discipline in een context van onzekerheid door het maken van bewuste keuzes waarin culturele aspecten en 

achtergronden worden meegenomen. Hij formuleert en motiveert zijn architectuurvisie als strategie binnen de brede ruimtelijke en maatschappelijke 
internationale ontwikkelingen.

2.1  De student kan omgaan met complexe problemen in een onzekere context waarin culturele aspecten en achtergronden worden meegenomen;

2.2  De student kan uit de veelheid van informatie een kritische selectie en analyse maken met het oog op toepasbaarheid bij zijn concrete ontwerpvraag;

2.3  De student ontwikkelt een kritische houding waarmee verschillende aspecten van de ontwerpvraag onderzocht worden;
2.4 De student heeft een breed cultuurhistorische inzicht om, binnen een complexe probleemstelling, een positie in te nemen ten opzichte van zijn eigen tijd 

en deze te expliciteren;
2.5 De student kan omgaan met cultuurverschillen;
2.6 De student kan de grenzen van de discipline en de rol van de architect internationaal verkennen. Hij gaat opzoek naar nieuwe noden en nieuwe 

uitdagingen;
2.7 De student kan een standpunt innemen ten aanzien van een complex cultureel-wetenschappelijk betoog of positiebepaling en integreert dat binnen zijn 

eigen ontwerpstrategie;
2.8 De student kan de methodologische grenzen van zijn gekozen traject inschatten en kritisch-argumentatief duiden;
2.9 De student kan een kruisbestuiving met andere disciplines introduceren.

Communiceren
3. De student ontwikkelt beeldende en grafische vaardigheden. De student kan gericht keuzes maken bij het inzetten van media en hanteert deze als een 

authentieke taal voor zijn onderzoeksproces. De student communiceert en rapporteert over onderzoek en ontwerp met actoren uit de eigen discipline, 
uit andere disciplines en uit de samenleving. De student hanteert mondelinge, schriftelijke en grafische presentatietechnieken om over al dan niet eigen 
architectuurprojecten en visies duidend en helder te negotiëren. Hij kan z’n ontwerp als medium gebruiken om ruimte te bemiddelen.

3.1 De student kan zowel mondeling, grafisch als schriftelijk communiceren over eigen onderzoek en ontwerp ten aanzien van internationale 
vertegenwoordigers uit de eigen discipline, andere disciplines en derden;

3.2 De student is in staat om met actoren van de praktijk en de onderzoeksgemeenschap te discussiëren en begrijpt hoe de theorievorming in een 
dynamische relatie staat tot de praktijk en het actuele architectuurdebat;

3.3 De student ontwikkelt op gevorderde wijze beeldende en grafische vaardigheden en gebruikt deze als element van zijn onderzoeksproces.;
3.4 De student kan het ontwerp inzetten als bemiddelend medium in het architecturaal en maatschappelijk debat.

Realiseren en materialiseren
4 De student kan inzicht in de technische en technologische evolutie in de discipline creatief inzetten op basis van structureel-morfologische en 

ecologische parameters. Hij kan een gepaste, op stabiliteit gerichte structuur ontwerpen en conceptueel dimensioneren waarbij structuur en 
constructieve aspecten complementair zijn aan het architectuurontwerp.

4.1 De student kan een structurele en constructieve opvatting ontwikkelen in functie van de uitvoerbaarheid van een specifiek ontwerp. De student heeft 
daartoe een adequaat inschattingsvermogen omtrent de bouwtechnische mogelijkheden;

4.2 De student kan gevorderde technische uitrustingsconcepten ontwikkelen vanuit de zorg voor comfortkwaliteit en duurzaamheidbewustzijn;
4.3 De student heeft inzicht in fundamentele differentiaties tussen verschillende structurele configuraties waarmee een bouwwerk kan worden gerealiseerd;

4.4 De student kan projectspecifieke concepten in verband met brandveiligheid, akoestiek en andere bouwfysische factoren hanteren binnen het 
architectuurconcept en zijn uitwerking.

4.5 De student kan bouwtechnisch redeneren, problemen oplossen en hierover communiceren.
Organiseren en ondernemen

5 De student heeft inzicht in bouwmanagement met inbegrip van economische, juridische en contextuele randvoorwaarden. De student ontwikkelt 
managementvaardigheden en strategieën die hem in staat stellen om complexe processen te beheersen en aan te sturen. Hij kan zelfstandig en in 
teamverband interdisciplinaire en integratieve beslissingen nemen.

5.1 De student is in staat om de rechtsprincipes, -structuren en -stelsels – zowel publiek- als privaatrechtelijk – te herkennen, te interpreteren en toe te 
passen op concreet behandelde situaties;

5.2 De student is in staat om de basisprincipes van bedrijfsbeheer toe te passen op concrete situaties;
5.3 De student bezit een basiskennis van de deontologie en van administratieve procedures, werfplanning, opmaak van aannemingsovereenkomsten, 

bestekken en bureelorganisatie.
5.4 De student is in staat om overeenkomsten af te sluiten met diverse partners in het bouwproces;
5.5 De student kan rudimentair omgaan met kostenanalyse en projectbeheer.

doelstellingen: bijdrage tot de generische competenties van een master
1. Het beheersen van algemene competenties op een gevorderd niveau als het vermogen om op een wetenschappelijke wijze te denken en handelen, 

het om kunnen gaan met complexe problemen, het kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar de 
ontwikkeling van meer adequate oplossingen, het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en 
leken en het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context ;

2. Het beheersen van algemene wetenschappelijke competenties op een gevorderd niveau als het kunnen gebruiken van methoden en technieken in 
onderzoek, het kunnen ontwerpen van onderzoek, het kunnen toepassen van paradigma’s in het domein van de wetenschappen of kunsten en het 
kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s, het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en 
inzichten en het samen kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving ;

3. Een gevorderd begrip van en inzicht in de wetenschappelijk-disciplinaire kennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen of de 
kunsten, inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan, in staat zijn om de wijze waarop de theorievorming beweegt te volgen 
en te interpreteren, in staat zijn om in een of enkele delen van het vakgebied een originele bijdrage aan de kennis te leveren en het bezitten van 
specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden als ontwerpen, onderzoeken, analyseren, diagnosticeren ;

4. Hetzij het beheersen van de competenties nodig voor het zelfstandig kunnen verrichten van wetenschappelijk onderzoek of de zelfstandige 
beoefening van de kunsten op het niveau van een beginnend onderzoeker of kunstenaar, hetzij het beheersen van de algemene en specifieke 
beroepsgerichte competenties nodig voor de zelfstandige aanwending van wetenschappelijke of artistieke kennis  op het niveau van een 
beginnend beroepsbeoefenaar.


