Faculteit Industrieel Ontwerpen

HBO > IO
Doorstuderen aan de faculteit Industrieel Ontwerpen

Van hbo naar
Industrieel Ontwerpen
Een master Industrieel
Ontwerpen na je hbo

in SPD). Als je meer wilt weten over de
inhoud van deze masteropleidingen of de
specialisatie, dan kun je informatie vinden op
de website of in onze brochures en ben je
welkom op de voorlichtingsbijeenkomsten.

De faculteit Industrieel Ontwerpen (IO)
van de TU Delft bestaat al meer dan
45 jaar en behoort wereldwijd tot de top
van onderwijsinstellingen op het gebied
van industrieel ontwerpen. Met de
bacheloropleiding leidt de faculteit
Industrieel Ontwerpen multidisciplinaire
productontwikkelaars op die een
onderzoekende houding hebben en
wetenschappelijk te werk gaan.

Instromen met een hbo-diploma
Wil je na je hbo-diploma een masteropleiding
volgen bij de faculteit Industrieel Ontwerpen?
Dan kun je, afhankelijk van je opleiding en
afstudeerrichting, instromen in één van de
drie Engelstalige masteropleidingen van de
faculteit. Om een master aan de faculteit
te kunnen volgen, moet je een relevante
hbo-opleiding hebben. Kijk voor de
mogelijkheden op:
www.io.tudelft.nl/schakelen-naar-io

Aan de faculteit Industrieel Ontwerpen
kunnen drie masteropleidingen gevolgd
worden: Integrated Product Design (IPD),
Strategic Product Design (SPD) en
Design for Interaction (DfI) met eventueel
een specialisatie in Medisign (niet mogelijk

Let op: Opleidingen op het gebied van
communication, creative technology,
multimedia en interaction design worden
door de faculteit Industrieel Ontwerpen niet
beschouwd als relevante vooropleidingen.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot één van onze
masteropleidingen moet je beschikken
over een voor onze opleiding relevante
hbo-opleiding en een gewogen cijfergemiddelde van 7,5 over je gehele opleiding
(propedeuse en bachelor) exclusief stages,
bedrijfsopdrachten, minors, studiereizen en
afstudeerproject. Je afstudeercijfer moet met
een 8.0 of hoger beoordeeld zijn.
Bovendien moet je voldoen aan twee TU
Delft-brede eisen, te weten: een toets
Engels en een toets wiskunde.
Toelatingsprocedure
De toelatingsprocedure bestaat uit twee
onderdelen:
1. een toetsing op de toelatingseisen door
de Examencommissie van de faculteit
Industrieel Ontwerpen;
2. een toelating- en inschrijfprocedure via
Studielink en de Centrale Studentenadministratie (CSa) van de TU Delft.

“

Ad 1: Toetsing toelatingseisen faculteit
Industrieel Ontwerpen
Wil je in aanmerking komen voor toelating
tot een masteropleiding, dan moet je uiterlijk
30 november een ‘verzoek tot toelating’
indienen bij de Examencommissie van de
faculteit Industrieel Ontwerpen.
Je verzoek tot toelating bestaat uit:
• een gewaarmerkte kopie van al je
cijferlijsten en diploma’s, die je in
hardcopy naar het adres onderaan deze
flyer stuurt;
• een volledig ingevuld digitaal
toelatingsformulier, te downloaden via:
www.io.tudelft.nl/schakelen-naar-io.
Let op: Heb je geen relevante vooropleiding
of voldoe je niet aan het cijfergemiddelde,
dan heeft het geen zin om een
toelatingsverzoek in te dienen. Incomplete
verzoeken en verzoeken die na 30
november ingediend worden, worden niet in
behandeling genomen.

Meer informatie
Algemene informatie:
www.tudelft.nl/studeren/van-hbo-naar-tu-delft
In- en uitschrijven:
www.csa.tudelft.nl
info.studielink.nl
Informatie masteropleidingen:
www.ipd.msc.tudelft.nl
www.spd.msc.tudelft.nl
www.dfi.msc.tudelft.nl

Ad 2: Toelating- en inschrijfprocedure
TU Delft
De TU Delft procedures gaan buiten de
faculteit Industrieel Ontwerpen om. Meer
informatie vind je op de TU Delft website:
www.tudelft.nl/studeren/
van-hbo-naar-tu-delft.
Schakelopleiding
Heb je aan alle eisen voldaan, dan word je
toegelaten tot een schakelopleiding. Een
schakelopleiding is een voorbereidende
opleiding, vastgesteld door de Examencommissie van de faculteit Industrieel
Ontwerpen, om je kennis op het vereiste
niveau te brengen. De schakelopleiding
is afgestemd op jouw vooropleiding en
op de door jou gekozen masteropleiding.
Het houdt in dat je samen met bachelorstudenten enkele reguliere bachelorvakken
volgt, zodat je kennis maakt met de cultuur
binnen de faculteit en kunt wennen aan
het wetenschappelijk onderwijsniveau.

Contact
Studieadviseurs:
ir. C. Veldhuizen, c.veldhuizen@tudelft.nl
ir. J.C. Thieme, j.c.thieme@tudelft.nl

”

Daarnaast bevat de schakelopleiding een
aantal speciale vakken, die als doel hebben
specifieke kennis te verwerven.
Het behalen van de schakelopleiding geeft
recht op toelating tot de gekozen masteropleiding. De schakelopleiding bestaat uit
maximaal 30 ECTS (één semester) en wordt
alleen aangeboden in de tweede helft van
het collegejaar (vanaf februari). De gekozen
master start aansluitend in de eerste
helft van het daarop volgend collegejaar
(september).

facebook.com/idetudelft
@idestudents
instagram.com/tudelft

Verzoek tot toelating
Stuur je verzoek tot toelating naar de
Examencommissie:
Faculteit Industrieel Ontwerpen
t.a.v. de heer R.P. de Vos, kamer C4-230
Landbergstraat 15, 2628 CE Delft

www.campus.tudelft.nl
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Student Bas van Leeuwen
Hbo-schakelaar

Na mijn hbo-opleiding Industrieel
Product Ontwerpen wilde ik graag een
vervolgmaster gaan doen aan de TU Delft.
Gedurende mijn hbo-opleiding hield ik mij
vooral bezig met het ‘engineeren’ van het
ontwerp, maar ik wilde daarnaast meer te
weten komen over het doen van onderzoek
naar en het ontwerpen voor de gebruiker.
Tijdens mijn afstudeerproject bood dit
onderzoek namelijk ontzettend inspirerende
verhalen en interessante inzichten. Alleen
miste ik daar, voor mijn gevoel, nog de

nodige kennis, methodes en technieken voor
om dit goed aan te kunnen pakken.
Daarom heb ik gekozen voor de masteropleiding Design for Interaction en gelukkig
biedt deze master mij dat ook!

