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Meer informatie
Schakelen naar een masteropleiding van de
faculteit Industrieel Ontwerpen:
tudelft.nl/io/schakelen
De toelatings- en inschrijfprocedure als
schakelstudent aan de TU Delft:
tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding
Informatie masteropleidingen:
tudelft.nl/msc/ipd
tudelft.nl/msc/dfi
tudelft.nl/msc/spd
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Eerste semester

Tweede semester
Schakelprogramma

Van hbo naar master
Als industrieel ontwerpers creëren we de wereld om ons heen. We ontwerpen
oplossingen voor complexe problemen, met aandacht voor mens, technologie
en business. We helpen de maatschappij, bedrijven en individuele mensen
vooruit met innovaties, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën,
resulterend in nieuwe producten en diensten.
Heb je een hbo-opleiding industrieel productontwerpen of een hbo-opleiding die
hieraan nauw verwant is, dan kun je je verder in het vakgebied Industrieel Ontwerpen
verdiepen door het volgen van één van onze masteropleidingen. De faculteit Industrieel
Ontwerpen biedt drie masteropleidingen aan, te weten Integrated Product Design,
Strategic Product Design en Design for Interaction, elk met een eigen accent binnen
het vakgebied industrieel ontwerpen.

Mastersemester 1

Mastersemester 2

Mastersemester 3

Mastersemester 4

verplichte vakken

keuzevakken

Het schakelprogramma
De faculteit Industrieel Ontwerpen kent drie
schakelprogramma’s, bij elke masteropleiding
één. De drie schakelprogramma’s zijn
voltijds, hebben een vast programma en duren
één semester. Ze bestaan uit een combinatie
van ontwerpvakken en theoretische vakken,
en het hele programma is afgestemd op

verplichte vakken

afstudeerproject

enerzijds de inhoud van de toelatinggevende
hbo-opleiding en anderzijds de
masteropleiding. De schakelprogramma’s
worden uitsluitend in het Nederlands
aangeboden. Ze kunnen worden gevolgd in
het tweede semester van elk studiejaar. Heb
je het gehaald, dan kun je direct aansluitend in
september starten met de masteropleiding.

Instromen met een hbo-diploma
Heb je een afgeronde hbo-opleiding
die inhoudelijk aansluit op (één van) de
masteropleiding(en) van de faculteit, dan
kun je instromen in een schakelprogramma.
Hierbij gelden aanvullende toelatingseisen
op het gebied van behaalde cijfers op het
hbo. Ook gelden er TU-brede aanvullende
toelatingseisen op het gebied van Engels,
wiskunde en in sommige gevallen ook
Nederlands. Ben je toelaatbaar, dan volg je
het schakelprogramma dat, nadat je het met
goed gevolg hebt afgelegd, toelating biedt tot
de master van je keuze.
Aantal
masterstudenten

1000

M/V-verhouding

49% / 51%

Internationale
masterstudenten

30%

Toelatingsprocedure
Heb je een relevante vooropleiding, dan kun
je een toelatingsprocedure doorlopen. Deze
bestaat uit twee delen:
1. Toelating door de faculteit Industrieel
Ontwerpen
Hierbij wordt gekeken of je aan de
cijfervereisten voldoet. Zo ja, dan word je
door de faculteit aangemeld voor de vakken
van het schakelprogramma.

2 Toelatings- en inschrijfprocedure via
Studielink en de Studenten Administratie
van de TU Delft
Via deze procedure moet je voldoen aan
de TU-brede toelatingseisen op het gebied
van wiskunde, Engels en evt. Nederlands,
en ook regel je via deze procedure de
administratieve afhandeling en betaling van
je inschrijving als schakelstudent aan de
TU Delft.

