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Human Centered Design
Methodes voor mensgericht ontwerp
Kortrijk en Leuven, februari – juni 2015

PRAKTISCH

Data en tijdstip
• Deze opleiding gaat van start op 5 februari 

2015 en eindigt op 11 juni 2015
• De sessies vinden elke week plaats op 

donderdagavond van 18 tot 21.30 uur. 
• Er is telkens een pauze met drank en broodjes.

Plaats
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk 
en
Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2, 3000 
Leuven

Videoconferentie en opnames
Alle sessies vinden plaats via videoconferentie 
in Leuven en Kortrijk. Beide locaties staan 
voortdurend interactief met elkaar in verbinding. 
Sprekers bevinden zich afwisselend in Leuven en 
Kortrijk. Deelnemers kunnen de opname van een 
gemiste sessie ook nog achteraf bekijken.

Inschrijving 
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1.625. In 
deze prijs is inbegrepen: deelname aan de 
lessen, handouts van de presentaties, catering 
en het boek “Cecilia’s Keuze, ontwerpen met 
meerwaarde op basis van gebruikersinzichten” 
van  Annita Beysen, Maka De Lameillieure, 
Remco Lenstra en Jürgen Oskamp.

Alumni en studenten van het Postgraduaat in de 
Integrale Productontwikkeling en leden van CHI 
Belgium betalen slechts € 1.450.
Indien minstens één deelnemer van een bedrijf of 
organisatie inschrijft voor de volledige opleiding, 
dan wordt aan alle bijkomende, gelijktijdige 

inschrijvingen voor de volledige opleiding uit 
hetzelfde bedrijf, een korting van 20% verleend.

Hoe: Elektronisch via http://puc.kuleuven-kulak.be

Om voldoende kwaliteit te verzekeren bij de bege-
leiding van de praktijksessies worden maximaal 
25 inschrijvingen aanvaard per locatie; toelating 
gebeurt volgens datum van inschrijving. De 
uiterste datum van inschrijving is 29 januari 2015.

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten
Als door de Vlaamse Overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden wij betalingen via 
uw KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op 
www.kmo-portefeuille.be. 

Evaluatie en getuigschrift
Iedereen kan op eenvoudig verzoek een attest van 
deelname verkrijgen. Wie het getuigschrift wenst 
te behalen, dient voldoende aanwezig te zijn, 
actief te participeren aan de praktijksessies en 
nadien hierover een beknopt individueel rapport 
te schrijven met reflectie van het geleerde op 
de eigen werksituatie. Deelnemers die met 
succes de opleiding beëindigen, ontvangen een 
getuigschrift van permanente vorming uitgereikt 
door de KU Leuven.

Organisatie
Postuniversitair Centrum Kulak i.s.m. het 
Centrum voor User Experience Onderzoek (CUO), 
iMinds / KU Leuven.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be
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Waarom

Gebruikersinterfaces - de soft- of hardware 
langs waar de interactie tussen mens en 
machine verloopt – zijn alomtegenwoordig 
maar hun gebruiksvriendelijkheid of usability 
laat vaak te wensen over. Een goed ontworpen 
gebruikersinterface is nochtans doorslaggevend 
voor het succes van producten en systemen. 

Deze opleiding biedt u alle essentiële stappen 
voor een gebruikersgerichte ontwerpmethode 
van zowel hard- als softwaretoepassingen. De 
aanpak is praktijkgericht, maar ook met de 
nodige aandacht voor de theoretische basis die 
aan de oorsprong ligt van deze methode. Aan de 
hand van cases leggen ontwerpers uit hoe elke 
stap in de methode praktisch kan verlopen en 
waarin deze typisch resulteert.

Resultaat

• U verwerft inzicht in de manier waarop een 
gebruiker met een toepassing omgaat en leert 
hoe u de behoeften van de gebruikers kan 
onderzoeken en analyseren;

• U krijgt een gestructureerd overzicht van 
praktische technieken voor het ontwerp van 
goede interfaces;

• U bent nadien in staat om deze technieken 
concreet zelf toe te passen, van 
gebruikersanalyse, over conceptueel ontwerp 
en prototype tot detailontwerp;

• U leert op een kritische manier 
gebruikersinterfaces evalueren

Doelgroep

• Deze opleiding richt zich tot iedere professional 

die betrokken is bij de ontwikkeling, het 
ontwerp, de technologische implementatie, 
de ergonomie en/of de marketing van 
gebruikersinterfaces. 

• Enige ervaring met gebruikersinterfaces is een 
pluspunt voor een goede begripsvorming maar 
specifieke voorkennis is niet vereist. 

Deelnemers van vorige edities aan het woord 
tijdens de eindevaluatie
• Zeer boeiende opleiding met een mooie mix 

tussen theorie en praktijk.
 Ook interessant om de verscheidenheid aan 

sprekers uit de privé met echte cases te 
hebben.

• De opleiding heeft me geholpen om een 
aantal technieken en concepten waarmee 
ik eerder al werkte uit te diepen en in een 
coherent kader te plaatsen.

• Goede mooie manier om beter en efficiënter 
van start te gaan bij een project. Belangrijk 
statement: “Ik, als ontwikkelaar, ben geen 
gebruiker”.

• Deze opleiding was voor mij als “een 
blik bij de buren”. Het is goed te weten 
welke aanpak, onderzoeksmethoden en 
evaluatiemethoden andere domeinen, 
zoals CHI, gebruiken om zo je eigen kennis 
te verruimen. Een absolute meerwaarde 
voor mijn job en ook heel leuk voor mij 
persoonlijk.

• Door een zeer goede, chronologische 
opbouw van de cursus en praktijksessies 
en door het uitgebreid toelichten van de 
verschillende mogelijkheden die er zijn bij 
iedere stap van het ontwikkelingsproces 
(koppeling naar cases) heb ik nu een 
duidelijk inzicht hoe we in de toekomst 
moeten ontwerpen.

Human Centered Design
Methodes voor mensgericht ontwerp

PROgRAmmA
De opleiding bestaat uit 14 sessies waaronder 
5 praktijksessies. Tijdens de praktijksessies 
krijgt u de kans om in kleine groepjes een 
praktische case stap voor stap uit te werken, 
onder professionele begeleiding van Tom 
Stevens (Namahn) in Kortrijk en David Geerts 
(CUO, iMinds / KU Leuven) in Leuven. Voor de 
praktijksessies wordt van de deelnemers ook 
(beperkte) voorbereidingstijd verwacht buiten 
de voorziene contacturen.

Algemene inleiding

Sessie 1 - Donderdag 5 februari 2015
	 David Geerts	(CUO,	iMinds	/	KU	Leuven)	
	 Erik Duval (KU	Leuven)

Sessie 2 - Donderdag 12 februari 2015
	 joannes vandermeulen	(Namahn)
	 David Geerts	(CUO,	iMinds	/	KU	Leuven)

gebruikers- en taakanalyse

Sessie 3 - Donderdag 26 februari 2015
	 jan Derboven (CUO,	iMinds	/	KU	Leuven)
 Karin Slegers (CUO,	iMinds	/	KU	Leuven)

Sessie 4 - Donderdag 5 maart 2015
	 Olivier renard (Namahn)	
 Dries De roeck (Studio	Dott.)
 remco Lenstra (Flanders	Inshape)

Sessie 5 - Donderdag 12 maart 2015
	 Praktijksessie 1

Conceptueel ontwerp

Sessie 6 - Donderdag 19 maart 2015
	 johan van Maldeghem (Namahn)
 nicolas Schepers	(U-Sentric)
 johan verhaegen (Human	Interface	Group)

Sessie 7 - Donderdag 26 maart 2015
	 Praktijksessie 2

Detailontwerp

Sessie 8 - Donderdag 2 april 2015
	 johan van Maldeghem (Namahn)
 Steven Dehollander (Pilipili		

productdesign	&	engineering)

Sessie 9 - Donderdag 23 april 2015
	 Praktijksessie 3

Usability evaluatie methodes

Sessie 10 - Donderdag 30 april 2015
	 Bieke Zaman (CUO,	iMinds	/	KU	Leuven)
 Karin Slegers (CUO,	iMinds	/	KU	Leuven)

Sessie 11 - Donderdag 7 mei 2015
	 David Geerts	(CUO,	iMinds	/	KU	Leuven)	
	 David Morgan (Namahn)	
	 remco Lenstra (Flanders	Inshape)

Sessie 12 - Donderdag 21 mei 2015
	 Praktijksessie 4

Toekomstvisie op interactieontwerp

Sessie 13 - Donderdag 28 mei 2015
	 interactief panelgesprek met panelleden:
 Pieter Lesage (Studio	Dott.)
	 David Geerts	(CUO,	iMinds	/	KU	Leuven)	
	 jurgen Oskamp	(Achilles)	
	 Hanne Sidarow	(U-Sentric)	
 joannes vandermeulen	(Namahn)
	 johan verhaegen (Human	Interface	Group)

Evaluatie praktijkoefening

Sessie 14 - Donderdag 11 juni 2015
	 Praktijksessie 5

Meer	detail	vindt	u	op
http://puc.kuleuven-kulak.be/
humancentereddesign


