
kerncompetenties van de Master in de interieurarchitectuur
Vermogen tot synthesegericht ontwerpen

1.1 De student kan projectgebonden interieurconcepten ontwikkelen op het niveau van het publieke interieur.
1.2 De student kan de spanning tussen het ontwerp en de deelaspecten relateren aan het algemeen maatschappelijk 

kader en de technologische mogelijkheden en beperkingen van een bepaalde tijd.
1.3 De student kan verworven kennis en ontwerpvaardigheden en hun toepassing binnen het project van het publieke 

interieur synthetiseren en op een hoger niveau tillen.
Vermogen visie te profileren

2.1 De student kan inzicht verwerven in de nieuwste kennis van het vakgebied en die oordeelkundig toepassen in het 
ontwerp.

2.2 De student kan verschillende ontwerpaspecten structureren ten gunste van een ontwerpstrategie.
2.3 De student kan zelfstandig bouwtechnisch redeneren, problemen oplossen en/of detecteren.

Vermogen leiderschap op te nemen
3.1 De student is een waardevolle gesprekspartner in het bouwproces en is in staat dit zelfstandig te beoordelen.
3.2 De student kan tegenover een grondige bevraging zijn/haar ontwerp in zijn verschillende deelaspecten verdedigen.

3.3 De student is in staat om basisrechtsprincipes toe te passen op concreet voorgelegde situaties.
3.4 De student is in staat om elementair bedrijfsbeheer toe te passen op concrete situaties.
3.5 De student is in staat om overeenkomsten af te sluiten met diverse partners in de bouwsector.
3.6 De student kan geschikte expressiemethoden kiezen en hanteren om concepten en ideëen over te brengen.

Ontwerpmatig onderzoeken
4.1 De student kan kritisch reflecteren over de eigen competenties inzake ontwerpmatig onderzoekswerk.
4.2 De student kan reflecteren over de systematische aanwending van ontwerpmatig onderzoek in een professionele 

context en kan hier passend gevolg aan geven.
4.3 De student kan over de hele ontwerpperiode op een gedocumenteerde en gestructureerde manier het ontwerp, 

project of concept opbouwen en onderbouwen.
4.4 De student heeft het vermogen tot kritische reflectie over de grenzen van de paradigma’s heen en kan een 

kwaliteitsvolle redenering opbouwen.
4.5 De student kan een complex probleemveld begrijpen en ontwarren (analyseren en differentiëren) en een 

gefundeerd scherpzinnige positie innemen tegenover de deelcomponenten van het gestelde probleem.
4.6 De student is in staat om het spanningsveld in te zien tussen theoretische modellen en doctrines, en de 

uiteindelijke realisaties.
4.7 De student is in staat om, als onderzoeker in het domein van de IA, een kritische positie in te nemen.
4.8 De student kan kritisch reflecteren over het werk van vakgenoten en medestudenten en kan dit op een 

onderbouwde en constructieve manier inzetten in een breed debat over interieurarchitectuur.

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.


