
pelijk programma met autonome kunste-
naars. De opleidingen worden als totaal be-
oordeeld zodat onduidelijk is hoeveel stu-
denten er industrieel ontwerpen of design
studeren en hoe ze de opleiding waarderen.
De enige uitzondering wordt gevormd door
de Design Academy in Eindhoven. Dat is
dan ook de enige academie die is gespecia-
liseerd in industrieel ontwerpen, of in-
dustrial design, zoals ze het zelf noemen.
Ze zijn opgenomen in de tabellen 1 en 2.

Hbo-opleidingen
Industrieel Productontwerpen (IPO) is ooit
begonnen als afstudeerrichting van werk-
tuigbouwkunde. Tegenwoordig is het een
zelfstandige opleiding die aan zes hoge-
scholen kan worden gevolgd. De opleiding
in Den Haag bestaat het langst en trekt ie-
der jaar circa 125 nieuwe studenten. In
2001 startte de Saxion Hogeschool in
Enschede met een opleiding die ieder jaar
ongeveer 50 studenten trekt. In 2002 be-
gonnen Arnhem, Zwolle (elk met zo’n 50
eerstejaars) en Venlo (circa 30). In 2003
tenslotte volgde Rotterdam. Deze oplei-
ding trok de afgelopen jaren circa 60 nieu-
we studenten. Alleen de Haagse
Hogeschool en Saxion bestaan lang ge-
noeg om in de Keuzegids te worden opge-
nomen en zijn daarom terug te vinden in
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In zijn inleiding constateert de redacteur
van de Keuzegids, Frank Steenkamp, dat er
een wildgroei aan het ontstaan is van nieu-
we, leuke, trendy opleidingen. “En dat vin-
den wij van de Keuzegids prachtig. Want
de ondoordringbaarheid van het woud aan
opleidingen bezorgt ons toch maar mooi
een belegde boterham.” Maar is de
Keuzegids dan wel duidelijk?
Waarschijnlijk redt niemand het om de
ruim 550 dichtbedrukte pagina’s te lezen.
En er je weg vinden als je al weet wat je
wilt gaan studeren - industrieel ontwerpen
bijvoorbeeld - valt ook niet mee.
Net als vorig jaar hebben we ze - de oplei-
dingen industrieel ontwerpen - weer voor
u opgezocht. Er worden er zes beoordeeld,
maar er zijn er veel meer. Een aantal wordt
(nog?) niet beoordeeld, vermoedelijk om-
dat ze nog niet lang genoeg bestaan of om-
dat ze te weinig studenten hebben. Wie
goed zoekt, vindt de volgende keuzemoge-
lijkheden.

Opleidingen Industrieel Ontwerpen (IO) /
Industrieel Productontwerpen (IPO)

Universitair
Technische Universiteit Delft (TUD, IO)
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e,
IO)
Universiteit Twente (UT, IO)

Hbo
Fontys (Venlo, IPO)
Haagse Hogeschool (IPO)
HAN (Arnhem, IPO)
HR (Rotterdam, IPO)
Saxion (Enschede, IPO)
Windesheim (Zwolle, IPO)

Kunstacademies
Artez (Arnhem, 3D-design)
Avans (Breda, 3D-design)
Avans (Den Bosch, 3D-design)
Design Academy (Eindhoven, IO)
Fontys (Tilburg, 2-3-4-D-design)
HKU (Utrecht, 3D-design)
NHL (Leeuwarden, 2-3-D-design)

Kunstacademies
De laatstgenoemde groep, de kunstacade-
mies, is het meest onoverzichtelijk. Wie
aan deze opleidingen vormgeving wil stu-
deren, start meestal in een gemeenschap-

Vorig jaar vergeleken we in
Product voor het eerst de

opleidingen industrieel
ontwerpen aan de

universiteiten, hogescholen
en kunstacademies. Inmiddels

is de Keuzegids 2005/06
verschenen.

prof.ir. Arthur O. Eger

Keuzegids
Hoger Onderwijs
2005/06
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onze twee tabellen.
Opmerkelijk is de alinea over de kunstaca-
demies die in het gedeelte over de hbo-op-
leidingen is opgenomen: “Wie geen ‘brood’-
ontwerper wil worden maar vooral artistie-
ke ambities heeft, is beter af in het kunst-
onderwijs. De ontwerpers die daar worden
opgeleid zien het ontwerp vooral als kunst-
uiting en hebben minder vaak de wens dat
het ook in productie wordt genomen.”

Universitaire opleidingen
Het meest overzichtelijk is de informatie
over de universitaire opleidingen. Het zijn
er dan ook slechts drie en ze zijn allemaal
in de tabellen terug te vinden. Net als in de
vorige aflevering van de gids klopt er wei-
nig van de beschrijving van de inhoud van
de opleidingen. 
Zo zou Delft zich vooral richten op ergono-
mie en vormgeving. Ik denk dat ze daar in
Delft heel anders over denken. Twente
heeft volgens de gids vooral aandacht voor

de menselijke en maatschappelijke aspec-
ten van ontwerpen. Daarvan weet ik in ie-
der geval zeker dat het niet klopt. En
Eindhoven wil een brug slaan tussen tech-
niek en het bedrijfsleven. Ik heb wel eens
een presentatie van ze bijgewoond en daar
kon ik dat niet uithalen.
Overigens ziet het ernaar uit dat de ver-
schillen kleiner zullen worden. Er vindt mo-
menteel overleg plaats tussen de drie tech-
nische universiteiten - het zogenaamde 3-
TU-overleg - waarbij wordt getracht de ba-
cheloropleidingen beter op elkaar af te
stemmen zodat de studenten makkelijker
in de verschillende masteropleidingen kun-
nen instromen.

De vergelijking
Net als vorig jaar (tabel 1) hebben we ook
dit jaar weer alle onderzochte opleidingen
gecombineerd in één tabel (tabel 2). Het
eerste dat opvalt, is dat er nauwelijks iets
is veranderd. Alleen de Haagse Hogeschool
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en Saxion wisselen van plaats, maar dat is
gebaseerd op een verschil van 0,02. Dat is
vast niet significant. Verder valt op dat de
totaalscore van alle opleidingen daalt en
dat de inhoud van twee kolommen is ver-
anderd. Wat vorig jaar ‘roosters’ heette, en
over de kwaliteit van de roosters ging, heet
nu ‘communicatie’ en gaat (dus) over de
communicatie tussen docenten en studen-
ten. In de voorlaatste kolom stond vorig
jjaar ‘tevredenheid met de keuze’. Daarmee
werd bedoeld: als je weer een opleiding zou
kiezen, zou je dan voor dezelfde opleiding
kiezen. Deze keer is gevraagd naar de keu-
zemogelijkheden die de opleidingen bie-
den. Net als vorig jaar, tenslotte, zijn de
hoogste scores vet gemaakt. ❮❮

RReferentie

Steenkamp, F.A., A. de Moor en H. de Looper, Keuzegids

Hoger Onderwijs 05/06, ISB-Nummer 9011092044.

Tabel 1. Vergelijking van de opleidingen Industrieel Ontwerpen. Bron: Keuzegids Hoger Onderwijs 04/05

Tabel 2. Vergelijking van de opleidingen Industrieel Ontwerpen. Bron: Keuzegids Hoger Onderwijs 05/06
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