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Waarom?
Een goed idee en een ambitieuze visie volstaan niet om het te maken als productontwikkelaar. Zelfs voor 
producten die ons leven aanzienlijk verbeteren, vereenvoudigen of versnellen. Voor een product succesvol 
vorm krijgt, legt het een lange weg af. 

U krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product. U leert hoe u orde 
schept in dit complexe proces. Hoe u uw productontwikkeling in goede banen leidt. Zodat u uw creatieve 
ideeën omzet in een succesvol product.

Resultaat?
• U ontdekt de achterliggende principes en technieken van de ontwerpcyclus van een product.

• U leert hoe u structuur brengt in dit complexe ontwerpproces, hoe u dit procesmatig aanpakt en 
problemen voorkomt.

• U krijgt een overzicht van de belangrijkste innovatie- en ontwerptools en het concrete gebruik ervan.

• U leert hoe integrale productontwikkeling deel uitmaakt van een strategisch innovatiebeleid.

• U past de aangereikte kennis interactief en effectief toe tijdens een concreet ontwerpproject.

Kortom: u ontwikkelt sneller een commercieel product dat bovendien gebruiksvriendelijker  
en kosteneffectiever is. Zo maakt u het in product development!

Doelgroep?
• Iedere professional betrokken bij het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp of de marketing van  

nieuwe producten

• Houders van een masterdiploma én enkele jaren relevante ervaring worden automatisch toegelaten  
tot de opleiding

• Bachelors met relevante ervaring of pas afgestudeerde masters komen ook in aanmerking voor 
deelname: op basis van uw schriftelijke motivatie beslist het programmacomité of u wordt toegelaten.

Gemaakt door ervaren specialisten
De docenten zijn professoren van de KU Leuven, UGent én externe experts. Dit garandeert een optimaal 
evenwicht tussen onderzoeksinzichten en praktijkervaringen uit de bedrijfswereld. 

Het programmacomité staat borg voor de kwaliteit, de wetenschappelijke grondslag en het praktijkgerichte 
karakter:
• prof.dr.ir. Koenraad Debackere - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven, Onderzoekseenheid 

Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie, KU Leuven LRD

• ir. Steven Dehollander - Pilipili productontwerp nv

• lic.ing. Walter Dejonghe - UGent, Industrial Design Center

• dr.ir. Jan Detand - UGent, Industrial Design Center

• prof.dr.ir. Joost Duflou - Faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven, Afdeling Industrieel Beleid

• prof.dr. Nico Vandaele - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven, Kulak

• prof.dr.ir. Dominiek Reynaerts - Faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven, Afdeling Productietechnieken, 
Machinebouw en Automatisering

• ing. Cies Vanneste - UGent, Industrial Design Center

• prof.dr. Wim Malfait - Postuniversitair Centrum Kulak

• een vertegenwoordiger van de deelnemers

Alle aspecten om een succesvol product te lanceren komen aan bod 

“ Als consultant optimaliseer ik productontwikkelingsprocessen van 
ondernemingen met een strategische, financiële en procesmatige 
insteek. Dankzij deze opleiding leerde ik de andere aspecten 
van de productontwikkeling kennen. Daardoor bekijk ik nu deze 
boeiende wereld vanuit een integrale benadering. Alle aspecten 
die nodig zijn om een succesvol product te lanceren komen aan 
bod: van ontwerptools over ergonomie tot nieuwe technologieën. 
Deze opleiding stelt me in staat mijn klanten, veelal ontwerpers en 
ingenieurs, nog beter te begrijpen.”

Dennis Houthoofd, Consultant, Horsum 
Alumnus editie 2011-2012

Perfecte mix van theorie en praktijk maakt dit postgraduaat uniek 

“ Als werknemer van een innovatiegedreven onderneming was ik op zoek naar 
een opleiding die mijn functie als R&D-verantwoordelijke zou ondersteunen. 
En of ik die gevonden heb! De perfecte mix van theorie en praktijk maakt 
dit postgraduaat uniek. Ervaren docenten weven praktijkvoorbeelden en 
academische achtergronden perfect door elkaar. Daarnaast doe je via de 
praktijksessies echte hands-on ervaring op en verwerf je de nodige kennis 
om de ontwikkelingscyclus van een product tot een goed einde te brengen. 
Kortom, een niet te missen opleiding voor iedereen die zich wil verdiepen in 
de bijzondere wereld van product development.”

Brecht Holvoet, R&D Manager, LS Bedding Group 
Alumnus editie 2010-2011



Programma
De vier belangrijke componenten van productontwikkeling staan centraal.

Tijdens de hoorcolleges leggen de docenten naast de theoretische onderbouw expliciet de link naar casestudies 
en praktijkvoorbeelden. Het effectief inoefenen en toepassen gebeurt tijdens het projectwerk. Daarbij ligt de 
focus op het methodisch ontwerpen, het ontwikkelen van creativiteit en relevante praktische vaardigheden.

“Creativiteit is geen ziekte, maar het kan wel besmettelijk zijn!”

Technologie 

Technologische aspecten van productontwikkeling 
met innovatieve ontwerptools 

U krijgt een overzicht van de belangrijkste 
innovatie- en ontwerptools. U leert deze tools 
concreet te gebruiken in een ontwerpcontext. 
Hoewel de nadruk ligt op de technologische 
implementatie, verneemt u hoe simultaan rekening 
te houden met alle (technologische, economische 
en mensmaatschappelijke) aspecten van 
productontwikkeling.

36 uur - 9 colleges

Topics:

• Duurzaam ontwerpen
• Industriële vormgeving
• Elektronica- en softwareontwerp
• Ergonomie
• Verantwoord kiezen van materialen 
• Productiegericht ontwerpen
• Rapid product development: rapid prototyping, rapid 

tooling, 3D printing en reverse engineering
• Nieuwe materialen: ontwerpen met composieten
• Virtual prototyping en virtual engineering

Projectw
erk ‘new

 
product developm

ent’ 

Ontwerp met uw team een innovatief product  

Dit gebeurt vanuit een reële bedrijfscontext, waarbij u 
in team ideeën initieert en concretiseert. Samen lost 
u ontwerpproblemen op. Jan Detand en Cies Vanneste 
(UGent Industrial Design Center) begeleiden uw team 
tijdens de ontwerpcyclus van dit projectwerk. 

De bijhorende ontwerpzittingen zijn verspreid over 
de opleiding. Tussendoor stelt u met uw team uw 
productconcept voor aan een jury. Na hun feedback  
schaaft u verder bij. Het eindresultaat is een prototype 
dat u voorstelt tijdens de openbare verdediging. In een 
projectboek beschrijft u het doorlopen ontwerpproces.

40 uur - 10 sessies

O
rganisatie en beheer

 van het ontw
erpproces 

Productontwikkeling binnen een 
bedrijfseconomische context 

U leert hoe productontwikkeling een strategische 
factor is bij het innovatiegebeuren van een 
onderneming. Daarbij komen strategische en 
klantgerichte productontwikkeling aan bod. U 
verneemt hoe een onderneming de ontwikkelingen 
op een adequate manier beschermt. U krijgt inzicht 
in hoe ontwerpers organisatorisch samenwerken met 
andere afdelingen binnen en buiten het bedrijf. Ook 
leert u hoe een onderneming effectief ontwerpgerichte 
bedrijfsfuncties invult. 

28 uur - 7 colleges

Topics:

• Projectmanagementtechnieken en concurrent 
engineering

• Klantgerichte productontwikkeling
• Strategische productkeuze - product portfolio
• Koopgedrag van de consument
• Kostenraming en levenscycluskostbepaling
• Bescherming van creaties & innovaties door 

intellectuele rechten
• Technologische trends: innovatieve mechatronica

Methodisch werken als deel van de bedrijfscultuur 
van een innovatieve onderneming 

Deze sessies brengen u de vaardigheden aan 
om het ontwerpproces binnen de integrale 
productontwikkeling beheersbaar te maken. Daarbij 
ligt de focus op een procesmatige aanpak die 
het divergerend, creatief proces koppelt aan een 
convergerend, resultaatgericht proces. 

28 uur – 7 colleges

Topics:

• Basis van ontwerpmethodologie
• Informatiewerving en kwantificeren van 

ontwerpparameters
• Creativiteit in het ontwerpproces
• Systematische innovatie
• Methodes voor het testen en evalueren van een 

ontwerp
• Conceptselectie
• Optimalisatietechnieken

M
ethodologie 

Organisatie en beheer
 van het ontwerpproces 

Projectwerk “new 
product development” Methodologie Technologie 



Data & tijdstip
Deze opleiding start op 19 september 2014 en eindigt begin 
juni 2015. Er is geen les tijdens schoolvakanties.

• Wekelijkse colleges op vrijdagavond van 16 tot 20.30 uur
• Ontwerpzittingen op vrijdagavond (van 16 tot 20.30 uur) of 

op zaterdag (van 9 tot 13 uur) 
• Telkens een pauze van 30 minuten met drank en broodjes 

Plaats
Ontwerpzittingen: UGent, Industrial Design Center, Markse-
steenweg 58 in Kortrijk

Hoorcolleges: KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Beide locaties zijn gemakkelijk te bereiken van op de 
autosnelweg en er is genoeg parkeerruimte. 

Enkele gespecialiseerde sessies, met bezoek aan labo-
infrastructuur, testopstellingen of demonstraties, verlopen 
bij bedrijven of kennisinstellingen.

Getuigschrift
Deelnemers die met succes de opleiding beëindigen, krijgen 
een decretaal erkend getuigschrift ‘Postgraduaat in de In-
tegrale Productontwikkeling’ uitgereikt door de KU Leuven. 
Aan de opleiding zijn 20 ECTS-punten verbonden.

Het evalueren gebeurt op basis van de resultaten van het 
gemeenschappelijk projectwerk, een beknopte individuele 
scriptie en uw actieve deelname.

Zeker de moeite waard om voor naar Kortrijk te rijden 

“ Ik leerde wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van 
een product. De opleiding reikte tools aan die van toepassing 
zijn in meerdere sectoren. De docenten slaagden er in om ons 
te voeden met bruikbare informatie en hun passie met ons 
te delen. De opleiding was voor mij zeker de moeite waard 
om voor naar Kortrijk te rijden. Voor wie meer wil weten over 
productontwikkeling is dit zeker een aanrader. ”

Veerle Dewyndt, Mechanical 3d-Designer, Mervers Benelux nv 
Alumnus editie 2012-2013

Met de steun van:

Maak het mee!
Kom naar één van onze infomomenten:

• Op dinsdag 1 juli 2014 tussen 16 en 18 uur, UGent Campus Kortrijk.

• Op woensdag 3 september 2014 tussen 17.30 en 19 uur, KU Leuven @ Kulak.

Inschrijven
Schrijf in vóór 12 september 2014 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be.
 
We aanvaarden maximaal 20 inschrijvingen om voldoende 
kwaliteit te verzekeren bij de begeleiding van het projectwerk.

De deelnameprijs is 3600 euro. Inbegrepen is: deelname aan 
de lessen, begeleiding van het projectwerk, cursusmateriaal, 
catering, 1 jaar GOLD student-membership van BUDA::lab 
en het boek “Het ontwerpproces in de praktijk” van Jop 
Timmers en Mirjam van der Waals. Als deelnemer bent u 
verzekerd en ontvangt u een studentenkaart van de KU 
Leuven. 

Indien u opteert om het cursusmateriaal uitsluitend digitaal 
te ontvangen (en niet schriftelijk), dan ontvangt u een korting 
van € 100 op de deelnameprijs.

Bespaar tot 50 % op de deelnameprijs via uw KMO-portefeuille. 
Meer informatie op http://www.kmo-portefeuille.be.

Organisatie
Postuniversitair Centrum Kulak in samenwerking met de KU 
Leuven (Faculteiten Ingenieurswetenschappen en Economie 
en Bedrijfswetenschappen) en UGent campus Kortrijk.

Alle info:
http://puc.kuleuven-kulak.be/integraleproductontwikkeling
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BUDA::lab

Postuniversitair Centrum
KU Leuven @ Kulak

E. Sabbelaan 53 - BE-8500 Kortrijk
tel. 056 24 61 84 - fax 056 24 69 98

info.puc@kuleuven-kulak.be
http://puc.kuleuven-kulak.be


