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INTENTIEVERKLARING 

 
Deze intentieverklaring heeft betrekking op de opleidingen tot industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur en bio-
ingenieur. Het betreft academische bacheloropleidingen en masteropleidingen. 
 
Gelet op de hiernavolgende uitgangspunten: 
 
1. Er blijft nood aan degelijk opgeleide ingenieurs voor de Vlaamse industrie en dit in een Europese context. 
2. In Vlaanderen worden drie verschillende ingenieursopleidingen georganiseerd: bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur 

en industrieel ingenieur. De maatschappij heeft nood aan deze opleidingsprofielen. Het is de wens van zowel de 
hogescholen als van de universiteit om deze profielen verder uit te bouwen. Een duidelijke omschrijving ervan zit 
vervat in de nota als bijlage. 

3. De Associatie K.U.Leuven telt zes departementen, die in de studiegebieden industriële wetenschappen en 
technologie, en biotechniek opleidingen tot industrieel ingenieur verzorgen. Aan de K.U.Leuven verzorgt de 
Faculteit Ingenieurswetenschappen de opleidingen tot burgerlijk ingenieur en de Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen de opleidingen tot bio-ingenieur. 

4. Binnen de K.U.Leuven heeft een globale herstructurering plaatsgevonden waarbij de faculteiten de taak krijgen 
het onderwijs te organiseren, terwijl het onderzoek door de Groep Exacte Wetenschappen wordt gecoördineerd 
en voornamelijk in de departementen plaatsvindt. De Groep Exacte Wetenschappen is eveneens sturend voor 
faculteitsoverschrijdende onderwijsactiviteiten. De Groep Exacte Wetenschappen omvat de faculteiten 
Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, en Bio-ingenieurswetenschappen. 

5. De verschillende hogescholen in de Associatie K.U.Leuven hebben een jarenlang samenwerkingsverband rond 
onderwijs en onderzoek in het kader van hun opleidingen tot industrieel ingenieur. 

6. In het kader van de academisering en de accreditering van de ingenieursopleidingen aan de hogescholen, moet 
erover worden gewaakt dat dit onderwijs wordt ondersteund door onderzoek. De uitbouw van dit onderzoek 
gebeurt bij voorkeur in samenwerking met de onderzoekscentra van de K.U.Leuven. 

7. De Groep Exacte Wetenschappen wenst pro-actief aan het academiseringsproces van deze opleidingen mee te 
werken en zo de samenwerking op onderzoeks- en onderwijsdomein mee vorm te geven. 

 
geven de ondertekenende instellingen te kennen dat zij de vaste intentie hebben om een samenwerkingsverband van 
de betrokken hogeschooldepartementen te vormen. Dit samenwerkingsverband wordt genaamd ‘Geassocieerde 
Faculteit Industriële en Biowetenschappen’. Door het gebruik van de term ‘faculteit’ wordt benadrukt dat, net zoals 
aan de reguliere faculteiten van de K.U.Leuven, deze faculteit een eigen opleidingsprofiel verzorgt, met name de  
bachelor-masteropleiding tot industrieel ingenieur. 
 
Door het gebruik van de term ‘geassocieerd’ wordt benadrukt dat, hoewel de hogescholen geen deel uitmaken van 
de K.U.Leuven, inhoudelijk de grootst mogelijke afstemming dient te gebeuren met de reguliere faculteiten van de 
K.U.Leuven. Deze inhoudelijke afstemming wordt in de volgende punten nader  gespecificeerd: 

 
1. Waar het een meerwaarde inhoudt, worden docenten van de hogeschooldepartementen en van de Groep Exacte 

Wetenschappen van de K.U.Leuven  uitgewisseld voor het verzorgen van onderwijsactiviteiten. 
 
2. Voor het geven van adviezen bij benoemingen, bevorderingen en aanstellingen voor onderwijsopdrachten aan de 

betrokken hogeschooldepartementen kunnen gemengde beoordelingscommissies worden opgericht, waarvan 
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zowel gewoon hoogleraren van de universiteit als hoogleraren van de betrokken departementen van de 
hogescholen lid zijn. 

 
3. De betrokken hogeschooldepartementen verrichten wetenschappelijk onderzoek en projectonderzoek in 

samenwerking met de departementen of planningseenheden van de K.U.Leuven. Personeelsleden van de 
betrokken hogeschooldepartementen, geëngageerd in onderzoek,  kunnen het statuut krijgen van geaffilieerd 
onderzoeker en worden zo volwaardig lid van een  onderzoeksgroep. Op die manier wordt hun onderzoek ook 
gecoördineerd met dat aan de K.U.Leuven, wat de kwaliteit van de onderzoeksoutput ten goede komt. Per 
departement of per planningseenheid van de Groep Exacte Wetenschappen wordt een coördinator aangesteld 
die de geaffilieerde onderzoekers samenbrengt met onderzoekers binnen het departement of de 
planningseenheid. 

 
4. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden gepubliceerd in vaktijdschriften, proceedings en 

andere media die het meest geëigend zijn voor het betrokken onderzoeksdomein. Leden van verschillende 
instellingen kunnen desgewenst als co-auteur fungeren bij het publiceren van gemeenschappelijk 
onderzoekswerk. Het samen publiceren moet tot doel hebben de wetenschappelijke kwaliteit te verhogen en er 
toe bij te dragen dat de leden van de associatie de top nastreven in hun domein op nationaal en internationaal 
onderzoeksvlak. Bij de keuze van de publicatiemedia, dienen de interne regels van de verschillende instellingen 
gevolgd te worden met het oog op het verhogen van de internationale visibiliteit en ranking. 

 
5. Voor industrieel ingenieurs  bestaat de mogelijkheid om een doctoraat uit de Exacte Wetenschappen te behalen 

aan de K.U.Leuven. De betrokken faculteit staat in voor de kwaliteitsbewaking. Voor industrieel ingenieurs 
afgestudeerd aan de betrokken departementen van de hogescholen die lid zijn van de Associatie K.U.Leuven, 
verloopt de toegang tot het doctoraat via een predoctorale proef op basis van een individueel dossier. 

 
6. De docenten, hoofddocenten en hoogleraren van de betrokken departementen van de hogescholen die houder 

zijn van een doctoraat, kunnen samen met hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren van de 
K.U.Leuven promotor zijn van doctoraten. 

 
7. De Groep Exacte Wetenschappen en de Geassocieerde Faculteit Industriële en Biowetenschappen richten 

samen een overkoepelende onderwijscommissie op die de globale aspecten van de onderwijsorganisatie, de 
afstemming van de opleidingsprofielen en de kwaliteitsbewaking van hun bachelor- en masteropleidingen 
behandelt. 

 
8. Voor de bespreking van de overgangen, zowel tijdens het opleidingstraject als na het afsluiten van de master, 

wordt een apart overleg georganiseerd. 
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Opgemaakt te Gent op 29 september 2005 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw M. De Smet  
Algemeen directeur 
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

 
 
 
 
De heer W. Asselman 
Departementsvoorzitter Industriële Wetenschappen 
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 

 
 
 
 
De heer P. Desender 
Algemeen directeur 
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 

 
 
 
 
De heer W. Haegeman 
Departementsvoorzitter Industriële Wetenschappen en Technologie
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 

 
 
 
 
De heer M. Vaes 
Algemeen directeur 
Katholieke Hogeschool Kempen 

 
 
 
 
De heer J. Vanroye 
Departementsvoorzitter Industrieel Ingenieur en Biotechniek 
Katholieke Hogeschool Kempen 

 
 
 
 
De heer W. Indeherberge 
Algemeen directeur 
Katholieke Hogeschool Limburg 

 
 
 
 
De heer T. Creemers 
Departementsvoorzitter Industriële Wetenschappen en Technologie
Katholieke Hogeschool Limburg 

 
 
 
 
De heer L. Haerens 
Algemeen directeur 
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 

 
 
 
 
De heer L. Vanhooymissen 
Departementsvoorzitter Industrieel Ingenieur 
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 
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Prof. dr. P. Coppin 
Decaan Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 
Katholieke Universiteit Leuven 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Prof. dr. L. Froyen 
Decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen  
Katholieke Universiteit Leuven 

 

  
 
 
 
Prof. dr. J. Beirlant 
Decaan Faculteit Wetenschappen  
Katholieke Universiteit Leuven 

 

  
 
 
 
Prof. dr. K. Maex 
Vice-rector Exacte Wetenschappen 
Katholieke Universiteit Leuven 

 

 
 
 
 
 

Prof. dr. A. Oosterlinck 
Voorzitter Associatie K.U.Leuven 

 
 
 
 
 

Prof. dr. M. Vervenne 
Rector Katholieke Universiteit Leuven 

 


