
kerncompetenties van de Master in destedenbouw en de ruimtelijke planning
Stedenbouwkundig ontwerpen

1. De student ontwerpt en onderzoekt stedenbouw op een holistische wijze: hij is zich bewust van zijn technische en creatieve mogelijkheden en beperkingen, hij kan deze 
op systematische en synthetische wijze in de context van de stedenbouw inzetten en is in staat de implicaties van zijn ideeën in de reële maatschappelijke ruimte 
ontwerpmatig te onderzoeken.

1.1 De student kan een stedenbouwkundig weefsel vanuit een holistische benadering op verschillende schaalniveaus kritisch onderzoeken, ontwerpen en procesmatig 
transformeren in een driedimensionale ruimte. 

1.2 De student kan via ontwerpmatige synthese de mogelijkheden op korte en lange termijn en in functie van gewenste duurzame ruimtelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen ontwerpen en onderzoeken.

1.3 De student kan op systematische en synthetische wijze binnen de meerlagige context van Stedenbouw & Ruimtelijke Planning zijn/haar inzichten en visies 
ontwerpmatig verkennen, onderbouwen en verantwoorden.

1.4 De student is vertrouwd met het stedenbouwkundig denken, de ruimtelijke instrumenten, de plannings- en ontwerpmethodieken. Hij/zij kan deze zelf initiëren.
1.5 Hij kan op een artistieke wijze denken en handelen in een gepast ruimte/tijdskader.
1.6 De student gebruikt methoden en technieken in onderzoek, rekening houdend met de paradigma’s van de wetenschappen en de kunsten. Hij/zij kan de ruimt op een 

authentieke manier persoonlijk lezen.
1.7 De student past verwerkte kennis en ontwerpvaardigheden toe in het stedenbouwkundig project.
1.8 De student is in staat creatieve adviezen te formuleren, betreffende ruimtelijke planning en vergunningsbeleid. Hierbij getuigt hij/zij van inzicht, fijngevoeligheid en 

nuanceringvermogen.
1.9 De student kan stedenbouwkundige problemen op verschillende schalen en op verschillende schaalniveaus stellen en oplossen.
1.10 De student is in staat ruimtelijke concepten te ontwikkelen die tegelijkertijd aan esthetische, technische, maatschappelijke en functionele eisen voldoen.
1.11 De student is in staat zijn/haar concept te projecteren in het driedimensionaal stedenbouwkundig weefsel en de implicaties ervan ontwerpmatig te onderzoeken.

1.12 De student kan regelgeving uit andere gewesten en niveaus snel verwerken en naar analogie een zicht krijgen op de implementatie ervan in een geëigende context.

1.13 De student kan op ecologische en duurzame wijze ontwikkelingen integreren, plannen bijsturen en conflicten oplossen in zowel een urbane als landschappelijke 
context.

1.14 De student kan een eigen onderzoeksvraag selecteren en formuleren op grond van theorieën en/of een praktisch probleem.
Kritisch reflecteren

2. De student reflecteert kritisch over de discipline, zowel het eigen handelen als de stedenbouwkundige paradigma’s. Hij/zij formuleert en motiveert zijn 
stedenbouwkundige visie binnen ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

2.1 De student heeft een passende kennis van de geschiedenis van de stedenbouw, evenals inzicht in processen die hebben geleid tot menselijke nederzettingen en 
patronen van ruimtelijk gebruik.

2.2 De student bezit de nodige theoretische kennis om een kritische reflectie over ruimte en maatschappij te kunnen maken in verleden, heden en toekomst.
2.3 De student kan zijn/haar visies over de toekomstige maatschappij en de gewenste ruimtelijke structuur verdedigen aan de hand van gangbare stedenbouwtheorieën, 

prognoses en voorbeelden van gelijkaardige cases.
2.4 De student reflecteert kritisch en grensverleggend over stedenbouwkundige paradigma’s.
2.5 De student is in staat kritisch te reflecteren over de eigen competenties betreffende ontwerpend onderzoek. Hij/zij kan deze ook in een professionele context op 

systematische en aantoonbare wijze toepassen.
Ruimtelijk analyseren

3. De student duidt vanuit een theoretische invalshoek de relevantie en beperktheid van ruimtelijke analyse. Hij/zij beheerst methoden en technieken van ruimtelijke, 
iteratieve analyse.

3.1 De student kan informatie verwerken en analyseren op een relevante, correcte, objectieve en heldere wijze.
3.2 De student kan analyses duiden gebruik makend van het begrippenkader van Stedenbouw & Ruimtelijke Planning.
3.3 De student gebruikt het begrippenkader van het stedenbouwkundig instrumentarium in functie van een ruimtelijke analyse.
3.4 De student onderkent vanuit een theoretische invalshoek de relevantie en beperktheid van de “ruimtelijke analyse’.
3.5 De student kan mogelijke conflicten detecteren tussen een nieuw projectontwerp en de gehanteerde ordeningsprincipes.
3.6 De student is in staat op iteratieve wijze de beperktheden van de gehanteerde methodes te overstijgen.

Communiceren en negotiëren
4. 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 stedenbouwkundige projecten en visies duidend en helder te 
negotiëren.

4.1 De student onderscheidt, interpreteert en hanteert de taal van de verschillende deelnemers van een interdisciplinair team.
4.2 De student hanteert gepaste expressiemethoden (zowel grafische, mondelinge als schriftelijke) om eigen ideeën te formuleren.
4.3 De student communiceert, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en een andere forumtaal (Engels) over het eigen ontwerpend onderzoek.
4.4 De student kan zich, middels persoonlijke verbeelding, nieuwe communicatie en ontwerpmiddelen eigen maken en deze toepassen in het stedenbouwkundige domein.

Realiseren
5. De student heeft kennis van en inzicht in de juridische, economische, politieke en bestuurlijke aspecten van project- en omgevingsmanagement. De student kan deze 

op strategische en procesmatige wijze toepassen. De student kan de realisatie van stedenbouwkundige projecten efficiënt initiëren en begeleiden.
5.1 De student is vertrouwd met het juridisch-administratief kader van de stedenbouw en de ruimtelijke planning in Vlaanderen en kan deze kritisch interpreteren t.a.v. de 

Belgische en internationale context.
5.2 De student kent de principes van de infrastructuur- technologie (waaronder nutsvoorzieningen, milieuaspecten en openbare werken) en kan deze toepassen.

5.3 De student heeft kennis van projectmanagement en uitvoerbaarheid. Hij/zij past dit toe in het stedenbouwkundig project op vlak van normen en regels, van vorm, 
functie, technische uitvoering, grondexploitatie en milieuvoorwaarden.

5.4 De student is in staat de eerder verworven juridisch-administratieve inzichten op een creatieve manier te interpreteren en als transitie-instrumenten in te zetten. De 
student is vertrouwd met transitieprocessen zowel op vlak van ontwerp, als onderzoek.

5.5 De student is vertrouwd met procesmanagement en hanteerbare participatiestrategieën.

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.


