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9 Beschrijving van het onderwijs (de onderwijseenheden) 
 

In dit hoofdstuk is het onderwijs van jouw opleiding beschreven in de vorm van een curriculum-

overzicht en beschrijving van de onderwijseenheden, te beginnen bij de onderwijseenheden van de 

propedeuse, daarna die van de postpropedeuse en de minoren. Daarbij is aangegeven of er ook 

sprake is van modules en/of van keuze-onderwijseenheden. 

 

Hieronder staat een schematisch overzicht van de inrichtingsvormen en de opleidingstrajecten van 

de opleiding. 

 

Naam opleiding: Industrieel Product Ontwerpen / Industrial Design Engineering 

CROHO-nummer: 34389 

Inrichtingsvorm Voltijd 

Taal Nederlands  

Varianten en trajecten Minoren 
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Hieronder staat een schematisch overzicht waarin je in een oogopslag kunt zien hoe de opleiding in 
elkaar zit en welke onderwijseenheden en modules bij de opleiding horen. 
 
Overzicht van alle onderwijseenheden van de propedeutische fase 
 

semester periode code naam aantal 
studiepunten 

1 1 e-IPO-1PRJa ION1 Project 1a Vorm- en betekenisgeven 5 

1 1 e-IPO-1CRS1a ION1 Course 1a Vorm- en betekenisgeven 5 

1 1 e-IPO-1CRS2a ION1 Course 2a Vorm- en betekenisgeven 5 

1 2 e-IPO-1PRJb ION1 Project 1b Productiegericht ontwikkelen 5 

1 2 e-IPO-1CRS1b ION1 Course 1b Productiegericht ontwikkelen 5 

1 2 e-IPO-1CRS2b ION1 Course 2b Productiegericht ontwikkelen 5 

2 3 e-IPO-2PRJa/n ION2 Project 2a Gebruikersgericht ontwerpen 5 

2 3 e-IPO-2CRS1a/n ION2 Course 1a Gebruikersgericht ontwerpen 5 

2 3 e-IPO-2CRS2a/n ION2 Course 2a Gebruikersgericht ontwerpen 5 

2 4 e-IPO-2PRJb/n ION2 Project 2b Mechanisch ontwikkelen 5 

2 4 e-IPO-2CRS1b/n ION2 Course 1b Mechanisch ontwikkelen 5 

2 4 e-IPO-2CRS2b/n ION2 Course 2b Mechanisch ontwikkelen 5 

 
 
Overzicht van alle onderwijseenheden van de postpropedeutische fase 
 

semester periode code naam aantal 
studiepunten 

 3 1+2 e-IPO-3PRJ ION3 Project Productiegericht ontwikkelen in een 
multi-disciplinaire context 

15 

3 1 e-IPO-3CRS1 Fuzzy Front End 7,5 

 3 2 e-IPO-3CRS2 User Centered Design 7,5 

4 3+4 e-IPO-4PRJ ION4 Project 4: Vorm- en betekenisgeving 15 

4 3 e-IPO-4CRS1 Circulair ontwerpen 7,5 

4 4 e-IPO-4CRS2 Productiegericht ontwerpen 7,5 

5    e-IPO-5STAGE Stage 30 

6 3+4 e-IPO-6PLG S6 Smart Industry PLG 30 

7  M_IP-M-OVENW Ontwerpen voor een nieuwe wereld 30 

8  e-IPO-8AFST Afstuderen 30 
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9.1 Onderwijseenheden van de propedeuse 
 
Industrieel Product Ontwerpen - tabel 1 - e-IPO-1CRS1a 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION1 Course 1a Vorm- en betekenisgeven 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION1 Course 1a Semantics and form design 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S1 Vorm- en betekenisgeven 1a 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S1 Semantics and form design 1a 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION1 Course 1a Vorm- en betekenisgeven 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION1 Course 1a Semantics and form design 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-1CRS1a 

Onderwijsperiode P1 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 49 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE zijn vakken en/of practica georganiseerd die 
kennis en vaardigheden aanreiken op het gebied van 
vormgeving(geschiedenis), wiskunde en materiaalkunde 
die in bepaalde mate nodig zijn voor de uitvoering van het 
project.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 1 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE. (Zie ook curriculum-
schema.)  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen.  

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Materials, Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon, 
4e druk, ISBN 9780081023761. 
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• Design: the whole story, Elizabeth Wilhide, 1e druk, 
ISBN 9780500292280 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

SOWISO - Licentie voor digitale leeromgeving wiskunde. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Materiaalkunde 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Materials 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Materiaalkunde 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Materials 1 

Code Alluris MAT1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student heeft inzicht in de verschillen tussen de 
materialenfamilies. 
De student heeft inzicht in de oorzaken van de verschillen 
in materiaaleigenschappen. 
De student is in staat om een trekkromme te maken en 
interpreteren. 
De student is in staat om met CES EduPack onderzoek te 
verrichten: 
  a. om data en achtergrondinformatie op te zoeken. 
  b. om materialen te zoeken die aan bepaalde 
randvoorwaarden voldoen. 
  c. om materialen te koppelen aan bijbehorende 
productietechnieken. 
  d. om resultaten te presenteren. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

None 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Ontwerpgeschiedenis 1 

Naam (deel)tentamen Engels History of Industrial Design 1 
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(OSIRIS) 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Ontwerpgeschiedenis 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

History of Industrial Design 1 

Code Alluris OWG1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student moet: 
- kennis en inzicht hebben in de belangrijkste culturele 
stromingen in de 20ste eeuw 
- kennis en inzicht hebben op de invloed van 
dezestromingen op de productvormgeving, architectuur en 
kunst. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Vormgeving 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Formgiving 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Vormgeving 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Formgiving 1 

Code Alluris VORM1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

 

Beoordelingscriteria De student moet: 
• Kennis en inzicht hebben in de 2D basisprincipes met 
betrekking tot compositie/organisatie, verhoudingen / 
proportionering en contouren/silhouet. 
• In staat zijn om bestaande IPO producten te 
onderzoeken, herschikken tot een nieuw product in 
dezelfde vormentaal. 
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Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Wiskunde 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Mathematics 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Wiskunde 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Mathematics 1 

Code Alluris WIS1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student 
- beheerst wiskundige vaardigheden, nodig voor het 
uitvoeren van eenvoudige technische berekeningen 
- Voert algebraïsche bewerkingen uit (voorrangsregels 
vereenvoudigen, ontbinden) 
- Kent de basiseigenschappen van de standaardfuncties 
(lineaire, kwadratische, machts- wortel- en exponentiële 
functies). 
- Kan de grafieken weergeven van de standaardfuncties 
van criterium 2. 
- Kan de transformaties translatie, vermenigvuldiging en 
een combinatie hiervan, uitvoeren op willekeurige functies 
(zowel algebraïsch als grafisch). 
- Lost lineaire en kwadratische vergelijkingen en 
vergelijkingen met breuken algebraïsch op. 
- Heeft kennis van meetkundige goniometrie (sinus, 
cosinus, tangens). 
- Kan hoeken in graden en radialen in elkaar omrekenen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 
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Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 2 - e-IPO-1CRS1b 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar De weegfactor van PTEC2 is veranderd. Alle vakken binnen 
deze OWE wegen nu even zwaar.  
Contacttijd is opgehoogd met 5 klokuren. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION1 Course 1b Productiegericht ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION1 Course 1b Design for manufacturing 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S1 Productiegericht ontwikkelen 1b 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S1 Design for manufacturing 1b 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION1 Course 1b Productiegericht ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION1 Course 1b Design for manufacturing 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-1CRS1b 

Onderwijsperiode P2 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 54 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE zijn vakken en/of practica georganiseerd die 
kennis en vaardigheden aanreiken op het gebied van 
materiaalkunde, productietechnieken, vormgeving, 
modelbouw en wiskunde die in bepaalde mate nodig zijn 
voor de uitvoering van het project.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 2 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE.  (Zie ook 
curriculumschema.)  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcolleges, werkgroepen, praktijkonderwijs.  

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Materials, Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon, 
4e druk, ISBN 9780081023761. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• SOWISO - Licentie voor digitale leeromgeving wiskunde. 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Materiaalkunde 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Materials 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Materiaalkunde 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Materials 2 

Code Alluris MAT2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student heeft kennis van de meest relevante 
eigenschappen m.b.t. stijfheid en sterkte. 
De student is in staat om op basis van experimentele 
resultaten de genoemde eigenschappen vast te stellen en 
te valideren. 
De student is in staat om op basis van inzichten uit 
bijvoorbeeld de sterkteleer vast te stellen, welke 
eigenschappen geoptimaliseerd moeten worden en in 
welke richting die optimalisatie moet plaats vinden 
(vaststellen van de Material Index of de Performance 
Index).  
De student is in staat om op basis van einddoel 1. en met 
behulp van de methode van Ashby tot een 
beargumenteerde selectie van een groep geschikte 
materialen te komen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Productietechnieken 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Production Technologies 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Productietechnieken 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Production Technologies 2 
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Code Alluris PTEC2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student moet kennis en inzicht hebben in 
spuitgietprocessen. 
De student moet in staat zijn om te construeren voor 
spuitgietprocessen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Vormgeving 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Formgiving 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Vormgeving 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Formgiving 2 

Code Alluris VORM2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student moet kennis en inzicht hebben in de 3D 
basisprincipes met betrekking tot compositie/organisatie, 
verhoudingen/proportionering en contouren/silhouet. 
De student moet in staat zijn om zelf gemaakte vorm te 
ontleden in basiscomponenten, nieuwe ordening aan te 
brengen tot een eenduidige, heldere en sterke vorm, 
waarbij verhoudingen, contouren op elkaar zijn afgestemd. 
De student beheerst basisvaardigheden modelbouw-
technieken voor hout en schuim.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 



OSOER Voltijd Ba Deel 2 Hoofdstuk 9 2022-2023 IPO 13 

P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Wiskunde 2 en 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Mathematics 2 and 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Wiskunde 2 en 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Mathematics 2 and 3 

Code Alluris WIS2-WIS3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student kan het veranderingsgedrag van functies 
relateren aan differentiequotiënten, hellinggrafieken, ook 
in een wiskundige en toegepaste context. 
De student kan afgeleide functies bepalen met behulp van 
differentieerregels. 
De student kan de afgeleide waarde gebruiken als maat 
voor de lokale verandering van een functie en als 
richtingscoëfficiënt van de raaklijn. 
De student kan de afgeleide waarde en de eerste en 
tweede afgeleide functie gebruiken om een functie te 
onderzoeken  
De student kan begrippen als toename, snelheid, groei en 
gradiënt wiskundig beschrijven. 
De student kan optimaliseringsproblemen voor één 
variabele opstellen en oplossen in een technische en 
economische context. 
De student kent de relatie tussen primitiveren en 
differentiëren. 
De student kan de primitieve van eenvoudige functies 
bepalen met behulp van de primitieven van 
standaardintegralen. 
De student kan de oppervlakte bepalen tussen een grafiek 
en de x-as met behulp van een bepaalde integraal. 
De student kan een integraal berekenen met behulp van 
een primitieve functie of via een numerieke methode 
benaderen. 
De student kan een bepaalde integraal opstellen in een 
wiskundige of technische context, en deze exact of als 
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numerieke benadering berekenen 
De student kan een onbepaalde integraal opstellen en 
daarbij de integratieconstante bepalen in een wiskundige 
of technische context. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 3 - e-IPO-1CRS2a 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION1 Course 2a Vorm- en betekenisgeven 

Naam onderwijseenheid lang 
Engels (OSIRIS) 

ION1 Course 2a Semantics and form design 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S1 Vorm- en betekenisgeven 2a 

Naam onderwijseenheid kort 
Engels (OSIRIS) 

IPO S1 Semantics and form design 2a 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION1 Course 2a Vorm- en betekenisgeven 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION1 Course 2a Semantics and form design 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-1CRS2a 

Onderwijsperiode P1 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling 
onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 63 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE zijn vakken en/of practica georganiseerd die 
kennis en vaardigheden aanreiken op het gebied van 
visualiseren, mechanica, wiskunde en CAD die in bepaalde 
mate nodig zijn voor de uitvoering van het project.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C4 Beheren (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 1 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE. (Zie ook curriculum-
schema.)  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen.  

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Producttekenen en -documenteren, Breedveld, A., 
6e druk, ISBN 9789024400461. 
• Statica, Hibbeler, 14e druk, ISBN 9789043037280. 
• Sketching the basics, Koos Eissen en Rosalien Steur, 
1e druk, ISBN 9789063695347. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Tekenmateriaal. 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Computer Aided Design 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Computer Aided Design 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Computer Aided Design 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Computer Aided Design 1 

Code Alluris CAD1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student moet: 
- In staat zijn om de sketch functie en bijbehorende tools 
te gebruiken om extrude en revolve vormen te maken en 
aanpassingen hierop uit te voeren. 
- In staat zijn om een technisch tekening met de projecties 
van een onderdeel te maken. 
- In staat zijn om de juiste doorsneden en bijzondere 
aanzichten te bepalen van een 
onderdeel en deze op een technisch tekening te plaatsen. 
- Kennis en inzicht hebben in de basisprincipes van het 
opzetten van een technisch tekening: schaal, 
papierformaat, aanzichten en doorsneden. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Laptop. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Mechanica 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Mechanics 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Mechanica 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Mechanics 1 

Code Alluris MEC1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 
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Beoordelingscriteria - De student stelt een totaalmodel van een constructie op 
waarin slechts de uitwendige krachten en momenten 
aangegeven zijn. 
- De student vervangt ondersteuningspunten door 
krachten en momenten. 
- De student verdeelt een constructie in vrije lichamen en 
brengt belastingen aan. 
- De student beheerst de concepten twee- en driekrachten 
elementen. 
- De student ontbindt krachten en kan krachten 
samenstellen. 
- De student stelt evenwichtsvergelijkingen op (som 
krachten en som momenten). 
- De student lost evenwichtsvergelijkingen op van 
meerdere vergelijkingen met meerdere onbekenden, 
inclusief goniometrie. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Visualiseren 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Visualisation 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Visualiseren 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Visualisation 1 

Code Alluris VIS1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student toont schetsvaardigheid aan op het gebied van 
motoriek, lef en lijnvoering. 
De student is in staat om ideeën inzichtelijk op papier te 
schetsen met voldoende variatie en hoeveelheid. 
De student past aangereikte kennis toe in voorstudies en 
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een presentatietekening voor de ontwerpoefening. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 4 - e-IPO-1CRS2b 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION1 Course 2b Productiegericht ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION1 Course 2b Design for manufacturing 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S1 Productiegericht ontwikkelen 2b 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S1 Design for manufacturing 2b 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION1 Course 2b Productiegericht ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION1 Course 2b Design for manufacturing 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-1CRS2b 

Onderwijsperiode P2 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 49 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE zijn vakken en/of practica georganiseerd die 
kennis en vaardigheden aanreiken op het gebied van 
mechanica, CAD en coaching die in bepaalde mate nodig 
zijn voor de uitvoering van het project. In de afsluitende 
week kijken de studenten binnen en over de grenzen van 
hun vakgebied.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 2 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE. (Zie ook 
curriculumschema.)  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen.  

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Producttekenen en -documenteren, Breedveld, A., 6e 
druk, ISBN 9789024400461. 
• Sterkteleer met MyLab NL, Hibbeler, Russel C., 9e druk, 
ISBN 9789043034067  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• Solid Works. 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Computer Aided Design 2 en 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Computer Aided Design 2 and 4 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Computer Aided Design 2 en 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Computer Aided Design 2 and 4 

Code Alluris CAD2-CAD4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria Kunnen werken met assemblies, 
Technisch tekeningen voor eenvoudige onderdelen 
kunnen bematen. 
Een tekening pakket kunnen maken van een eenvoudig 
samengesteld product; mono’s en samenstellingstekening. 
Kunnen werken met de features: mirror, chamfer, fillet, 
rib, loft en pattern. 
Lossingshoeken aan kunnen brengen op een onderdeel. 
Onderdelen af kunnen splitsen van een hoofdvorm met 
split functie. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 2 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Laptop. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Leerteam 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Learning team 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Leerteam 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Learning team 1 

Code Alluris LT1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Student laat zien hoe hij zich op persoonlijk, vakinhoudelijk 
en professioneel vlak heeft ontwikkeld en hoe hij sturing 
weet te geven aan zijn eigen leerproces. 
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Beoordelingscriteria De student: 
- kan S1 evalueren en op zichzelf reflecteren  
- kan op basis van ontvangen feedback in S1 en 
(zelf)reflectie hierop meerdere ontwikkelpunten noemen 
voor zichzelf voor S2 
- kan ontwikkelpunten omzetten naar leerdoelen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Mechanica 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Mechanics 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Mechanica 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Mechanics 2 

Code Alluris MEC2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student kan: 
- een correct VLS opstellen van constructie / 
constructiedelen. 
- inwendige belastingen in constructie / constructiedelen 
correct berekenen (trek/druk, buiging) 
- inwendige belastingen in constructie / constructiedelen 
correct grafisch weergeven in een dwarskrachten- en 
momentenlijn. 
- een functievoorschrift opstellen voor inwendige 
belastingen als functie van variabele plaats in 
constructie spanningen en vervorming in constructie / 
constructiedelen correct berekenen (trek/druk, buiging); 
geometrie, spanningen en vervormingen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
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Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Elektrotechniek - tabel 5 - e-IPO-1PRJa 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION1 Project 1a Vorm- en betekenisgeven 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION1 Project 1a Semantics and form design 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S1 Project 1a 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S1 Project 1a 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION1 Project 1a Vorm- en betekenisgeven 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION1 Project 1a Semantics and form design 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-1PRJa 

Onderwijsperiode P1 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 52 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE ontwerpt de student samen met 
medestudenten uit het eigen leerteam (van de eigen 
opleiding) een houten product. Semantiek, innovativiteit, 
het onderscheidend vermogen en de beleving van de 
gebruiker zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Tevens 
wordt een begin gemaakt met onderzoek
svaardigheden, modelbouwen en de vorming van 
professional skills.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 1 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE.  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Werkgroepen, praktijkonderwijs.  

Verplichte literatuur / beschrijving • Ontwerpen van Technische Innovaties, Oskam, 3e druk, 
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“leerstof” ISBN 9789001748876. 
• Schrijven voor technici, Bouwdijk Bastiaanse - van 
Berckel, M. v., 2e druk, ISBN 9789001748944. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Voor de gehele studie is een laptop een vereiste. Deze 
moet geschikt zijn voor SolidWorks, Adobe Illustrator en 
Photoshop.  

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 1a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 1a 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 1a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 1a 

Code Alluris PRJ1a-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

 

Beoordelingscriteria • De student is in staat om samen met medestudenten uit 
het eigen leerteam (van de eigen opleiding) een project uit 
te voeren gericht op het onderwerp Vorm- en 
betekenisgeven. 
• De student zet zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen. 
• De student is in staat eenvoudig onderzoek uit te voeren 
met gegeven bronnen en de informatie hiervan te vertalen 
naar eisen voor een PvE. 
• De student is in staat om middels onderbouwde keuzes 
een oplossing te genereren voor het 
onderzochte ontwerpprobleem. 
• De student beheerst basisvaardigheden 
modelbouwtechnieken voor hout en past deze toe op een 
(werkend) model.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 1a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 1a 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 1a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 1a 

Code Alluris SKILLS1a-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student rapporteert professioneel aan opdrachtgevers, 
docenten en medestudenten over aanpak, tussen- en 
eindresultaat van projecten. 
Portfolio: 
- is compleet 
- bevat voorblad, inhoudsopgave, inleiding en de 
opdrachten 
- heeft heldere structuur: in het groot en in het klein 
- is geschreven in correct Nederlands. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P1 
P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 6 - e-IPO-1PRJb 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION1 Project 1b Productiegericht ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION1 Project 1b Design for manufacturing 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S1 Project 1b 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S1 Project 1b 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION1 Project 1b Productiegericht ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION1 Project 1b Design for manufacturing 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-1PRJb 

Onderwijsperiode P2 
S1 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 47 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE ontwerpt de student samen met 
medestudenten uit de eigen klas van de eigen 
opleiding een kunststof speelgoedproduct. Het technisch 
functioneren, de produceerbaarheid en de kostprijs zijn 
hierbij belangrijke aandachtspunten. Tevens wordt verder 
gewerkt aan de onderzoeksvaardigheden, vaardigheden in 
visualiseren en de vorming van professional skills. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 2 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE. (Zie ook 
curriculumschema.)  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Werkgroepen. 

Verplichte literatuur / beschrijving • Ontwerpen van Technische Innovaties, Oskam, 3e druk, 
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“leerstof” ISBN 9789001748876. 
• Schrijven voor technici, Bouwdijk Bastiaanse - van 
Berckel, M. v., 2e druk, ISBN 789001748944. 
• Sketching the basics, Koos Eissen en Rosalien Steur, 
1e druk, ISBN 9789063695347. 
• Vaardig communiceren in de techniek (online boek en 
traintool). 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Voor de gehele studie is een laptop een vereiste. Deze 
moet geschikt zijn voor Solid Works en Adobe Illustrator en 
Photoshop.  

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 1b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 1b 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 1b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 1b 

Code Alluris PRJ1b-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student is in staat om samen met medestudenten uit 
de eigen klas van de eigen opleiding een project uit te 
voeren gericht op het onderwerp Productiegericht 
ontwikkelen. 
De student zet zich actief en betrokken in voor 
de projectdoelen. 
De student is in staat eenvoudig onderzoek uit te voeren 
met gegeven bronnen en de informatie hiervan te vertalen 
naar eisen voor een PvE. 
De student is in staat om middels onderbouwde keuzes 
technische oplossingen te genereren voor het 
onderzochte ontwerpprobleem. 
De student is in staat om het ontwerp te modelleren 
m.b.v. Solidworks. 
De student beheerst basisvaardigheden 
modelbouwtechnieken (o.a. 3D-printen) en past deze toe 
voor een werkend model. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 
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Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

None 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 1b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 1b 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 1b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 1b 

Code Alluris SKILLS1b-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student bereidt met een planmatige aanpak zijn 
projectpresentatie voor: 
- aan de hand van publieksvragen, 
- in de structuur: begin-midden-eind 
- en linkt het onderwerp van de presentatie aan zijn 
publiek 
- en past zijn inhoud hierop aan. 
De student houdt een presentatie. Hij: 
- verwoordt duidelijk het punt/boodschap van zijn 
presentatie 
- geeft aan waarom dit onderwerp interessant is voor het 
ingenieurspubliek 
- start zijn presentatie origineel met een aandachtstrekker 
- sluit zijn presentatie kernachtig af 
- brengt zijn presentatie inhoudelijk overtuigend 
- ondersteunt de presentatie met non-verbale 
communicatie (stemgebruik, oogcontact, houding, tempo). 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 
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Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Visualiseren 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Visualisation 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Visualiseren 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Visualisation 2 

Code Alluris VIS2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria • De student heeft kennis en inzicht in perspectief en kan 
dit toepassen in het schetsen. 
•  De student kan samengestelde vormen analyseren tot 
basisvormen en deze constructief schetsen. 
• De student kan door middel van marker 
plasticiteit aanbrengen. 
• De student past aangereikte kennis toe in het 
genereren van gevarieerde schetsbladen voor de 
ontwerpoefening.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 7 - e-IPO-2CRS1a/n  

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION2 Course 1a Gebruikersgericht ontwerpen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION2 Course 1a User-centered design 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S2 Gebruikersgericht ontwerpen 1a 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S2 User-centered design 1a 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION2 Course 1a Gebruikersgericht ontwerpen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION2 Course 1a User-centered design 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-2CRS1a/n  

Onderwijsperiode P3 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 45 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE zijn vakken georganiseerd die kennis en 
vaardigheden aanreiken op het gebied dynamica, 
werktuigonderdelen, elektrotechniek en grafisch 
ontwerpen die (in bepaalde mate) nodig zijn voor de 
uitvoering van het project. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 3 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE. (Zie ook 
curriculumschema.)  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Graphic Design School, Dabner, 
D., 6e druk, ISBN  9780500295595. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Design Engineering 1 

Naam (deel)tentamen Engels Design Engineering 1 
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(OSIRIS) 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Design Engineering 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Design Engineering 1 

Code Alluris DSE1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria Student kent de begrippen van en verbanden tussen 
(versnelde) beweging, krachten, weerstand, vermogen en 
kan hier eenvoudige berekeningen mee uitvoeren a.d.h.v. 
een VLS. 
Student kent verschillende typen functievervullers en kan 
deze dimensioneren en/of selecteren. 
Student kent de begrippen en verbanden tussen energie, 
spanning, stroom, weerstand, vermogen en rendement en 
kan hier eenvoudige berekeningen mee uitvoeren. 
Student kan eenvoudige elektrische netwerken opzetten 
en hierbij spanning- en/of stroommeters gebruiken. 
Student kent werkingsprincipe, opbouw en 
aansturing/regeling van gangbare elektromotoren in 
consumentenproducten en kan deze dimensioneren en/of 
selecteren. 
Student kent werkingsprincipe, opbouw en 
aansturing/regeling van gangbare accu's in 
consumentenproducten en kan deze dimensioneren en/of 
selecteren.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 3 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Grafisch Ontwerpen 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Grafic Design 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Grafisch Ontwerpen 1 
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Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Grafic Design 1 

Code Alluris GRO1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student ontwerpt een digitaal portfolio m.b.v. Adobe 
software. 
De student past theorie m.b.t. opmaak toe in het ontwerp 
van een digitaal portfolio. 
De student past theorie m.b.t. typografie toe in het 
ontwerp van een digitaal portfolio. 
De student past kleurtheorie toe in het ontwerp van een 
digitaal portfolio. 
De student onderzoekt de persoonlijke identiteit d.m.v. 
personal branding theorie. 
De student ontwerpt een logo m.b.v. Adobe software. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

  



OSOER Voltijd Ba Deel 2 Hoofdstuk 9 2022-2023 IPO 33 

Industrieel Product Ontwerpen - tabel 8 - e-IPO-2CRS1b/n 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar De beoordelingscriteria van UCD1 zijn versimpeld. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION2 Course 1b Mechanisch ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION2 Course 1b Mechanical development 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S2 Mechanisch ontwikkelen 1b 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S2 Mechanical development 1b 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION2 Course 1b Mechanisch ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION2 Course 1b Mechanical development 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-2CRS1b/n 

Onderwijsperiode P4 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 53 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing.  

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE zijn vakken en practica georganiseerd die 
kennis en vaardigheden aanreiken op het gebied 
ergonomie, VCA, metaal bewerken en coaching die in 
bepaalde mate nodig zijn voor de uitvoering van het 
project. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 4 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE.  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• VCA-VOL cursusboek, PBNA. 
• Productergonomie, ontwerpen voor nut, gebruik en 
beleving deel 1, B.J. Daams, 1e druk, ISBN 9789081650809  
• Productergonomie, ontwerpen voor nut, gebruik en 
beleving deel 2A, B.J. Daams, 1e druk, 
ISBN 9789081650847  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Zie leermiddelenlijst. 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Leerteam 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Learning team 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Leerteam 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Learning team 2 

Code Alluris LT2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

De student laat zien hoe hij zich op persoonlijk, 
vakinhoudelijk en professioneel vlak heeft ontwikkeld en 
hoe hij sturing weet te geven aan zijn eigen leerproces. 

Beoordelingscriteria De student: 
- kan evalueren op S2 en op zichzelf reflecteren 
- kan op basis van ontvangen feedback in S2 en 
(zelf)reflectie hierop meerdere ontwikkelpunten noemen 
voor zichzelf voor S3 
- kan ontwikkelpunten omzetten naar SMART-
geformuleerde leerdoelen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Practicum 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Practicum 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Practicum 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Practicum 3 

Code Alluris PRAC3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student is in staat om met niet-verspanende en 
eenvoudige verspanende bewerkingen een eenvoudig, zelf 
vervaardigd product te maken.  
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Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) User Centered Design 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

User Centered Design 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) User Centered Design 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

User Centered Design 1 

Code Alluris UCD1-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student heeft basiskennis van de structuur van het 
menselijk lichaam en de fysieke aspecten van 
(gebruiksinteracties met) eenvoudige producten, en houdt 
hier rekening mee in het ontwerpproces.  
De student is in staat om op basis van analyses tot 
ergonomische eisen te eisen te komen. Hiervoor maakt de 
student gebruik van ergonomische datasets, stop-motion 
simulaties en gebruiksonderzoek.  
De verslaglegging gebeurt volgens de in het vakgebied 
geldende standaard.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 
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Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Veilig werken (VCA) 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Work Safely (VCA) 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Veilig werken (VCA) 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Work Safely (VCA) 

Code Alluris VCA-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student heeft kennis van veiligheidsvoorschriften op 
het niveau van VCA basisveiligheidDe student hanteert 
veiligheidsvoorschriften en 
persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Wordt aangekondigd. Dit betreft een extern examen. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

Wordt aangekondigd. Dit betreft een extern examen. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 9 - e-IPO-2CRS2a/n 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION2 Course 2a Gebruikersgericht ontwerpen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION2 Course 2a User-oriented design 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S2 Gebruikersgericht ontwerpen 2a 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S2 User-oriented design 2a 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION2 Course 2a Gebruikersgericht ontwerpen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION2 Course 2a User-oriented design 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-2CRS2a/n 

Onderwijsperiode P3 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 52 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE zijn vakken en practica georganiseerd die 
kennis en vaardigheden aanreiken op het gebied van CAD, 
additive manufacturing, materiaalkunde, 
productietechnieken en coaching die in bepaalde mate 
nodig zijn voor de uitvoering van het project.  

Eindkwalificaties C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 3 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE. (Zie ook curriculum-
schema.)  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen, praktijkonderwijs.  

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Materials, Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon, 
4e druk, ISBN  9780081023761. 
• Industriële Productie, Kals, H.J.J., 
6e druk, ISBN 9789024408245. 
• Producttekenen en –documenteren, Arnoud Breedveld, 
6e druk, ISBN 9789024400461. 

Verplichte software / verplicht • SolidWorks. 
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materiaal 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Computer Aided Design 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Computer Aided Design 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Computer Aided Design 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Computer Aided Design 3 

Code Alluris CAD3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student moet: 
- In staat zijn om alle sheetmetal functies te gebruiken en 
hiermee een complexer plaatstalen onderdeel te 
vervaardigen.In staat zijn om te bematen voor productie. 
- In staat zijn om te werken met de Hole Wizard 
en annotaties te plaatsen voor schroefdraad. 
- Kennis en Inzicht hebben in maattoleranties en 
de weergave daarvan op de technische tekening. 
- In staat zijn een technische tekening van een redelijk 
complex product te maken, volgens tekenregels. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 2 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Laptop. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Materiaalkunde 4 & Productietechnieken 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Materials 4 & Production Technologies 1 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Materiaalkunde 4 & Productietechnieken 1 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Materials 4 & Production Technologies 1 

Code Alluris MAT4-PTEC1/n-V 

Beoordelingsdimensies of - 
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leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria De student moet kennis en inzicht hebben in de 
technieken voor het vervaardigen, verbinden en afwerken 
van metalen producten.  
De student moet in staat zijn om toepassingskeuzes te 
maken. 
De student moet kennis en inzicht hebben in historie, 
indeling en kentallen vanproductietechnieken. 
De student is in staat om de materiaalkeuze te beoordelen 
in het licht van voorgestelde productiemethoden en 
ontwerp. 
De student is in staat om het risico van ongevallen door 
materiaaldegradatie te minimaliseren.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 3 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Practicum 6 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Practicum 6 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Practicum 6 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Practicum 6 

Code Alluris PRAC6-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student beheerst basisvaardigheden (rapid) 
prototyping. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P3 
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P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 10 - e-IPO-2CRS2b/n 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION2 Course 2b Mechanisch ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION2 Course 2b Mechanical development 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S2 Mechanisch ontwikkelen 2b 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S2 Mechanical development 2b 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION2 Course 2b Mechanisch ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION2 Course 2b Mechanical development 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-2CRS2b/n 

Onderwijsperiode P4 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 40 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE zijn vakken en/of practica georganiseerd die 
kennis en vaardigheden aanreiken op het gebied van 
visualiseren, vormgeving en materiaalkunde die in 
bepaalde mate nodig zijn voor de uitvoering van het 
project. In een afsluitende week kijken studenten binnen 
en over de grenzen van hun opleiding.  

Eindkwalificaties C2 Ontwerpen (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 4 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE. (Zie ook 
curriculumschema). 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen.  

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Materials, Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon, 4e 
druk, ISBN 9780081023761. 
• Sketching the basics, Koos Eissen en Rosalien Steur, 
1e druk, ISBN 9789063695347. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• Wacom tekentablet A5. 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Materiaalkunde 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Materials 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Materiaalkunde 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Materials 3 

Code Alluris MAT3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student heeft de kennis om met specialisten te kunnen 
communiceren op het gebied van andere 
materiaaleigenschappen (zoals wrijving/slijtage, 
thermische, elektrische, magnetische en optische 
eigenschappen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

ST (Schriftelijk tentamen) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine Casio fx-82 alle modellen of Texas 
Instruments TI-30 alle modellen. Formulelijst wordt 
bijgeleverd. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Aanmelden voor het deeltentamen via Alluris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Visualisatie 4 en 5 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Visualisation 4 and 5 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Visualisatie 4 en 5 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Visualisation 4 and 5 

Code Alluris VIS4-VIS5-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student kan productinformatie, zoals materiaal, kleur, 
textuur, in een schets tot uitdrukking brengen. 
De student kan licht, schaduw en lijnvoering inzetten ten 
behoeve van plasticiteit, helderheid, contrast in de 
tekening. 
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De student past aangereikte kennis toe in het genereren 
van betrouwbare productvisualisaties met een hoge 
informatiedichtheid. 
De student kan geordend werken met layers en hanteert 
een goede layerstructuur. 
De student is vaardig met Photoshop en kan werken met 
de aangereikte tools: layer options, brush, eraser, 
colorpicker, dodge/burn en selectiontools. 
De student past aangereikte kennis toe in het genereren 
van betrouwbare, digitale productvisualisaties met een 
hoge informatiedichtheid.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Vormgeving 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Formgiving 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Vormgeving 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Formgiving 3 

Code Alluris VORM3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria Student creëert een moodboard dat een bepaald 
onderwerp vertegenwoordigt. 
Student identificeert trends m.b.t. het vakgebied, de 
maatschappij en technologie d.m.v. onderzoek. 
Student benoemt productsemantiek in relatie tot 
productvormgeving. 
Student analyseert de identiteit van een product of bedrijf. 
Student vertaalt moodboards naar schetsen van 
hoofdvormen en details. 
Student schrijft een reflectie over de inhoud van de lesstof 
in relatie tot zijn/haar profiel als industrieel ontwerper.  

Vorm(en) tentamen en PD ((Beroeps)Product) 
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deeltentamens Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 11 - e-IPO-2PRJa/n 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION2 Project 2a Gebruikersgericht ontwerpen 

Naam onderwijseenheid lang 
Engels (OSIRIS) 

ION2 Project 2a User-oriented design 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S2 Project 2a 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S2 Project 2a 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION2 Project 2a Gebruikersgericht ontwerpen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION2 Project 2a User-oriented design 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-2PRJa/n 

Onderwijsperiode P3 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling 
onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 52 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing.  

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE werkt de student samen met studenten uit 
andere klassen van de eigen opleiding aan het ontwerpen 
van een product-dienstcombinatie. De focus ligt op 
gebruikersgericht ontwerpen.
Onderzoeksvaardigheden, vaardigheden in visualiseren 
en professional skills worden verder ontwikkeld en binnen 
het project toegepast. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 3 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE. (Zie 
ook curriculumschema).  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen, praktijkonderwijs. 

Verplichte literatuur / beschrijving • Ontwerpen van Technische Innovaties, Oskam, 3e druk, 
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“leerstof” ISBN 9789001748876  
• Schrijven voor technici, Bouwdijk Bastiaanse - van 
Berckel, M. v., 2e druk, ISBN 9789001748944. 
• Sketching the basics, Koos Eissen en Rosalien Steur, 
1e druk, ISBN 9789063695347. 
• Vaardig communiceren in de techniek (online boek en 
traintool). 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Niet van toepassing. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 2a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 2a 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 2a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 2a 

Code Alluris PRJ2a-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student is in staat om samen met studenten uit andere 
klassen van de eigen opleiding een project uit te voeren 
gericht op het onderwerp Gebruikersgericht ontwerpen. 
De student zet zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen. 
De student is in staat om een plan van aanpak voor het 
project op te stellen. 
De student is in staat eenvoudig onderzoek uit te voeren 
met zelf gevonden bronnen en de informatie hiervan te 
vertalen naar een definitieve probleemstelling 
en programma van eisen. 
De student is in staat om middels onderbouwde keuzes 
ideeën te genereren voor het 
onderzochte ontwerpprobleem. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 
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Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 2a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 2a 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 2a 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 2a 

Code Alluris SKILLS2a-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student schrijft informatieve tekst met daarin: 
- de taken, rollen en verantwoordelijkheden van voorzitter, 
notulist en deelnemers 
- het belang van gestructureerd vergaderen met de BOB- 
en ODAT-methode 
- een reflectie in ik-vorm op eigen rol in 
projectgroepvergaderingen 
- verbetervoorstellen voor de eigen projectvergadering 
De student stelt volgens format een vergaderdocument op 
voor de eigen projectvergadering. 
Vergaderdocument bevat: 
- Besluiten eigen projectvergadering 
- Acties eigen projectvergadering. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Visualisatie 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Visualisation 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Visualisatie 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Visualisation 3 
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Code Alluris VIS3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria •  Student kan productontwerp van binnenuit 
construerend transparant schetsen 
•  Student kan maat-schaal in een productschets duiden 
gebruikmakend van het mensfiguur 
•  Student kan stappen uit het gebruiksscenario van een 
mens -product relatie visualiseren 
•  Student past aangereikte kennis toe in een visualisatie 
van een mens-product relatie in context. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 12 - e-IPO-2PRJb/n 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION2 Project 2b Mechanisch ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION2 Project 2b Mechanical development 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S2 PRJ2b Mechanisch ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S2 PRJ2b Mechanical development 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION2 Project 2b Mechanisch ontwikkelen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION2 Project 2b Mechanical development 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-2PRJb/n 

Onderwijsperiode P4 
S2 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 52 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Niet van toepassing. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In deze OWE werkt de student samen met studenten uit 
andere klassen van de eigen opleiding aan het 
ontwerpen van een product en realiseren van een 
prototype, waarbij professionele en praktische 
vaardigheden verder worden ontwikkeld en binnen het 
project worden toegepast. De focus ligt op mechanisch 
ontwikkelen. Tevens wordt er een begin gemaakt met het 
simuleren van de mens-productinteractie. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (1) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De andere twee OWE’s in periode 4 sluiten in meer of 
mindere mate aan bij deze OWE. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcollege, werkgroepen. 

Verplichte literatuur / beschrijving • Ontwerpen van Technische Innovaties, Oskam, 3e druk, 
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“leerstof” ISBN 9789001748876 
• Schrijven voor technici, Bouwdijk Bastiaanse - van 
Berckel, M. v., 2e druk, ISBN 9789001748944 
• Vaardig communiceren in de techniek (online boek en 
traintool). 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

• Kaartenset Engineering/ Automotive. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 2b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 2b 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 2b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 2b 

Code Alluris PRJ2b-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student is in staat om samen met studenten uit andere 
klassen van de eigen opleiding een project uit te voeren 
gericht op het onderwerp Mechanisch ontwikkelen. 
De student zet zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen. 
De student is in staat om middels onderbouwde 
keuzes ideeën verder uit te werken tot haalbare 
concepten. 
De student is in staat om middels onderbouwde keuzes 
een gekozen concept verder uit te werken tot een 
gematerialiseerd eindconcept. 
De student beheerst basisvaardigheden 
modelbouwtechnieken en past deze toe op een zichtmodel 
waarmee het gebruik van het ontwerp kan worden 
gesimuleerd. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 4 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 2b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 2b 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 2b 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 2b 

Code Alluris SKILLS2b-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student realiseert volgens een efficiënte schrijfaanpak 
een helder gestructureerde beroepstekst (cv en 
motivatiebrief) die wat betreft inhoud en taalgebruik is 
afgestemd op de lezer en voldoet aan de rapportage-eisen. 
1. Cv is actueel en bevat de onderdelen personalia, 
persoonlijk profiel, opleiding, werkervaring en hobby's. 
2. Motivatiebrief is correct geschreven, heeft een 
aansprekende opening en afsluiting, verwijst naar het cv 
en sluit aan op de vacature. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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9.2 Onderwijseenheden van de postpropedeuse Industrieel Product 
Ontwerpen 

 
Industrieel Product Ontwerpen - tabel 13 - e-IPO-3CRS1 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Fuzzy Front End 

Naam onderwijseenheid lang 
Engels (OSIRIS) 

Fuzzy Front End 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S3 Fuzzy Front End 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S3 Fuzzy Front End 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Fuzzy Front End 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Fuzzy Front End 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-3CRS1 

Onderwijsperiode P1 
S3 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling 
onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 7,5 

Studielast in uren 210 

Onderwijstijd (contacturen) 87 

Ingangseisen onderwijseenheid N.v.t. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Het eerste blok van dit semester richt zich op het 
onderzoeken van het ontwerpprobleem, hier richting aan 
geven en dit communiceren. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (1) 
C5 Managen (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
C6 Adviseren (2) 
 

Samenhang Het onderwijs betreft de opstart van een nieuw 
project. De rol van de industrieel product 
ontwerper is vaak een cruciale, het creëren van 
een gedeeld beeld op het ontwerpprobleem. In het eerste 
jaar is een basis gelegd. Zowel in de ontwerpopdrachten als 
in de projecten. In dit semester wordt de kennis verdiept, 
verbreed en geïntegreerd.  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 
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Activiteiten en/of werkvormen Je werkt twee dagen per week individueel aan deze 
ontwerpopdracht. Tijdens deze dagen is er begeleiding en 
worden workshops aangeboden. Deze lesstof wordt direct 
toegepast in de ontwerpopdracht. Binnen de 
ontwerpopdracht is veel ruimte om een eigen invulling te 
geven. Begeleiding, in de vorm van feedback vindt plaats op 
vooraf vastgelegde momenten, maar ook ad-hoc op vraag 
van studenten. De vastgelegde momenten zijn die 
momenten dat opdrachtonderdelen moeten worden 
opgeleverd. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Graphic Design School, Dabner, D. 
• Sketching the basics, Eissen, K. en Steur, R. 
• Schrijven voor Technici, Bouwdijk, M. 
• Engineering methods pack, card set. Hendriks, D. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Zie leermiddelenlijst 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Fuzzy Front End 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Fuzzy Front End 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Fuzzy Front End 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Fuzzy Front End 

Code Alluris FFE-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Je ontwikkelt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten op het 
vakgebied en weet deze verder te ontwikkelen op basis 
van feedback. 
Je zoekt op basis van een uiteenlopend aanbod van 
informatie en eigen inzicht naar onderscheidende 
ideerichtingen die interessant kunnen zijn voor de 
opdrachtgever om uitvoeriger te verkennen. Hierbij creëer 
je een visual design brief, moodboards en ideeschetsen om 
je richting te bepalen, te beargumenteren, vast te leggen 
en te communiceren. 
Daarnaast pitch je het onderbouwde eindresultaat 
inclusief een conceptvisualisatie aan de doelgroep 
(marketing, management, sales, R&D) om het 
ontwerpvoorstel over te brengen.  

Beoordelingscriteria Houding en ontwikkeling 
• Je hebt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten op het 
vakgebied. 
Ontwerpproces en productcreatie 
Analyseren en definiëren 
• Je analyseert informatie om richting te bepalen en zet 
deze om in een visual design brief. 
Creëren en verantwoorden 
• Je maakt moodboards die de bepaalde richting 
weergeven. 
• Je realiseert en visualiseert onderscheidende 
ideerichtingen middels creativiteitstechnieken die 
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aansluiten op de design brief. 
• Je houdt een overtuigende pitch over je 
ontwerpvoorstel. 
• Je conceptvisualisatie geeft je ontwerpvoorstel in de 
context weer.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PF (Portfolio) 
PR (Presentatie) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Je hoeft je niet formeel aan te melden. Voor herkansingen 
neem je contact op met je examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Op verzoek van de student kan extra feedback gegeven 
worden. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 14 - e-IPO-3CRS2 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen  

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

User Centered Design 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

User Centered Design 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S3 User Centered Design 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S3 User Centered Design 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

User Centered Design 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

User Centered Design 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-3CRS2 

Onderwijsperiode P2 
S3 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 7,5 

Studielast in uren 210 

Onderwijstijd (contacturen) 87 

Ingangseisen onderwijseenheid N.v.t. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Het tweede blok van dit semester richt zich op het 
ontwikkelen van een gebruiksinteractie. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (2) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (2) 
 

Samenhang Het onderwijs betreft het ontwikkelen van een 
gebruiksinteractie. De rol van de industrieel product 
ontwerper is om techniek toegannkelijk en bruikbaar te 
maken voor de gebruiker. In het eerste jaar is een basis 
gelegd zowel in de ontwerpopdrachten als in de projecten. 
In dit semester wordt de kennis verdiept, verbreed en 
geïntegreerd.  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Je werkt twee dagen per week individueel aan deze 
ontwerpopdracht. Tijdens deze dagen is er begeleiding en 
worden workshops aangeboden. Deze lesstof wordt direct 
toegepast in de ontwerpopdracht. Binnen de 
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ontwerpopdracht is veel ruimte om een eigen invulling te 
geven. Begeleiding, in de vorm van feedback vindt plaats 
op vooraf vastgelegde momenten, maar ook ad-hoc op 
vraag van studenten. De vastgelegde momenten zijn die 
momenten dat opdrachtonderdelen moeten worden 
opgeleverd. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Productergonomie, ontwerpen voor nut, gebruik en 
beleving, deel 1, Daams, B.J. 
• Productergonomie, ontwerpen voor nut, gebruik en 
beleving, deel 2a, Daams, B.J. 
• Schrijven voor Technici, Bouwdijk, M. 
• Engineering methods pack, card set. Hendriks, D. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Zie leermiddelenlijst 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) User Centered Design 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

User Centered Design 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) User Centered Design 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

User Centered Design 2 

Code Alluris UCD2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Je ontwikkelt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten op het 
vakgebied en weet deze verder te ontwikkelen op basis 
van 
feedback. 
Je onderzoekt het gebruik van een (bestaand) product. 
Je verbetert de interactie, werkt deze uit in een testbaar 
model, 
voert hier een gebruikstest mee uit en sluit af met 
aanbevelingen.  

Beoordelingscriteria Houding en ontwikkeling 
• Je hebt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten op het 
vakgebied. 
Ontwerpproces en productcreatie 
Analyseren en definieren 
• Je analyseert het productgebruik en maakt dit inzichtelijk 
(met een user flow diagram). 
Creëren en verantwoorden 
• Je beheerst de basiskennis over informationele en 
cognitieve ergonomie. 
• Je ontwerpt een aantrekkelijke en effectieve 
gebruiksinteractie. 
• Je zet dit ontwerp om in een testbaar prototype. 
Evalueren en verbeteren 
• Je stelt een gebruikstest op voor het prototype, voert het 
onderzoek uit en verwerkt de resultaten in aanbevelingen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PF (Portfolio) 
PR (Presentatie) 
Individuele beoordeling 
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Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Je hoeft je niet formeel aan te melden. Voor herkansingen 
neem je contact op met je examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Op verzoek van de student kan extra feedback gegeven 
worden. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 15 - e-IPO-3PRJ 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Ingangseisen aangepast. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION3 Project Productiegericht ontwikkelen in een multi-
disciplinaire context 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION3 Project Design for manufacturing in a 
multidisciplinary context 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S3 Project ION3 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S3 Project ION3 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION3 Project Productiegericht ontwikkelen in een multi-
disciplinaire context 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION3 Project Design for manufacturing in a 
multidisciplinary context 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-3PRJ 

Onderwijsperiode S3 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 200 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid De student die deel wil nemen aan het project 
'Productiegericht ontwikkelen in een multi-disciplinaire 
context' dient te beschikken over afdoende kennis van 
Product Ontwikkeling om een waardevolle bijdrage te 
kunnen hebben in een multidisciplinaire omgeving. De 
student dient daarom: 
- te hebben voldaan aan de studievoortgangsnorm voor de 
propedeutische fase;.  
Of:  
- op andere wijze aantoonbaar te maken  dat voldoende 
kennis van de genoemde vakgebieden, en de vereiste 
houding aanwezig is.   
Bij twijfel vindt overleg plaats met de Semestertrekker en 
de Leerteamcoach. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Project: De studenten werken aan het ontwerpen en/of 
realiseren van een product of prototype, waarbij 
professionele en praktische vaardigheden worden 
ontwikkeld. Het project kan mono-, bi- of multidisciplinair 
worden uitgevoerd op school of op locatie.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
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C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang In de andere OWE doet de student een individueel project 
gericht op vorm- en betekenisgeven. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Werkgroepen, werkcollege. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Zie leermiddelenlijst. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Zie leermiddelenlijst. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 3 

Code Alluris PRJ3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

De student: 
• is in staat om binnen een bedrijf, dan wel met studenten 
van een andere opleiding een project uit te voeren. 
• zet zich actief en betrokken in voor de projectdoelen.  
• is in staat om binnen deze context een product concept 
te vertalen naar een produceerbaar product ontwerp. 
• kan informatie verzamelen en interpreteren, o.a. op het 
gebied van octrooien en merkrecht (ONZ-1 t/m ONZ-3). 
• beschikt over de vaardigheden op het gebied van 
(schriftelijke) communicatie, adviseren, reflectie en 
samenwerking.  

Beoordelingscriteria De student is in staat om samen met studenten van de 
eigen opleiding en één of meerdere andere Engineering 
opleiding(en) een multidisciplinair project uit te voeren. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 
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Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 3 

Code Alluris SKILLS3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

• De student is in staat om binnen een bedrijf, dan wel 
met studenten van een andere opleiding een project uit te 
voeren. 
• De student zet zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen.  
• De student is in staat om binnen deze context een 
product concept te vertalen naar een produceerbaar 
product ontwerp. 
• De student kan informatie verzamelen en interpreteren, 
o.a. op het gebied van octrooien en merkrecht (ONZ-1 t/m 
ONZ-3). 
• De studenten beschikken over de vaardigheden op het 
gebied van (schriftelijke) communicatie, adviseren, 
reflectie en samenwerking.  

Beoordelingscriteria De student: 
• schrijft volgens een efficiënte schrijfaanpak een helder 
gestructureerde tekst (bijvoorbeeld een Plan van Aanpak, 
memo en/of samenvatting) die wat betreft inhoud en 
taalgebruik is afgestemd op de lezer; 
• houdt een gestructureerde presentatie over een kritische 
keuze in het project en onderbouwt de keuze met 
overtuigende argumenten; 
• denkt kritisch na in relatie tot project en eigen handelen 
(type 2 denken); 
• beantwoordt kritische vragen adequaat; 
• levert projectactiviteiten op het gebied van vergaderen, 
presenteren, samenwerken en reflectie op niveau 2 op; 
• reflecteert op eigen leerdoelen. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P2 
P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 
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2023 (via Alluris) 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 16 - e-IPO-4CRS1 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen  

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Circulair ontwerpen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Circulair ontwerpen 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S4 Circulair ontwerpen 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S4 Circulair development 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Circulair ontwerpen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Circulair development 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-4CRS1 

Onderwijsperiode P3 
S4 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 7,5 

Studielast in uren 210 

Onderwijstijd (contacturen) 87 

Ingangseisen onderwijseenheid N.v.t. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Dit blok richt zich op het herontwerpen van een product 
met betrekking tot duurzaamheid. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (1) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (1) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De rol van de ontwerper is bepalend bij het 
ontwikkelen van producten waarvan de grondstoffen op 
een waardevolle manier kunnen worden hergebruikt. In 
het eerste jaar is een basis gelegd zowel in de 
ontwerpopdrachten als in de projecten. In dit semester 
wordt de kennis verdiept, verbreed en geïntergreerd. 
Daarnaast wordt in dit semester aan een (multidisciplinair-
)project gewerkt. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Je werkt twee dagen per week individueel aan deze 
ontwerpopdracht. Tijdens deze dagen is er begeleiding en 
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worden workshops aangeboden. Deze lesstof wordt direct 
toegepast in de ontwerpopdracht. Binnen de 
ontwerpopdracht is veel ruimte om een eigen invulling te 
geven. Begeleiding, in de vorm van feedback, vindt plaats 
tijdens contacturen. Op vastgelegde momenten worden 
opdrachtonderdelen opgeleverd. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Ontwerpen van Technische Innovaties, Oskam 
• Schrijven voor Technici, Bouwdijk, M. 
• Engineering methods pack, card set, Hedriks, D. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Zie leermiddelenlijst. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Design Engineering 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Design Engineering 2 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Design Engineering 2 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Design Engineering 2 

Code Alluris DSE2-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

•Je ontwikkelt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten op het 
vakgebied en weet deze verder te ontwikkelen op basis van 
feedback.  
• Je weet een geschikte ontwerpstrategie te selecteren 
waarbinnen het product ontwikkeld kan worden. 
• Je kan een product analyseren op duurzaamheid en op 
basis hiervan een circulair alternatief ontwikkelen. 
• Je bent instaat om de business fit met je ontwerp toe te 
lichten met een kwantitatieve onderbouwing.  
• Je herkent de totale kostenstroom binnen een 
bedrijfsorganisatie. 
•Je kunt een ontwerp vanuit verschillende 
belangen/perspectieven op waarde schatten.  

Beoordelingscriteria Houding en ontwikkeling 
• Je hebt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten op het 
vakgebied. 
• Je ontwikkelt een kritische blik op de duurzaamheid van 
productoplossingen. 
Ontwerpproces en productcreatie 
Analyseren en definiëren 
• Je analyseert de mogelijkheden voor een circulaire 
aanpak op een ontwerpprobleem en rapporteert dit 
overzichtelijk. 
• Je selecteert een circulaire ontwerpstrategie passend bij 
het ontwerpvraagstuk 
Creëren en verantwoorden 
• Je beheerst de basiskennis over de circulaire methodiek. 
• Je kan op basis van een gegeven product en een gegeven 
bedrijf de waardeketen in beeld brengen en waarde 
destructie herkennen. 
• Je kan een geschikt circulaire business model definiëren. 
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• Je ontwerpt een product of onderdeel binnen een 
gekozen ontwerpstrategie. 
• Je bent in staat om geschikte materialen en 
productietechnieken te selecteren en toe te passen in je 
ontwerp. 
Evalueren en verbeteren 
• Je kunt je verbeterde ontwerp kwantitatief beoordelen 
op duurzaamheid 
• Je kunt je verbeterde ontwerp beoordelen op de impact 
van het bedrijfsproces. 
• Je kunt de waarde van je ontwerp verdedigen aan de 
hand van de business fit. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PF (Portfolio) 
PR (Presentatie) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P3 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen N.v.t. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 17 - e-IPO-4CRS2 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen  

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Productiegericht ontwerpen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Design for production 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S4 Productiegericht ontwerpen 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S4 Design for production 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Productiegericht ontwerpen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Design for production 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-4CRS2 

Onderwijsperiode P4 
S4 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 7,5 

Studielast in uren 210 

Onderwijstijd (contacturen) 87 

Ingangseisen onderwijseenheid N.v.t. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Dit blok richt zich op het uitontwikkelen van een product 
met oog op de maakbaarheid. 

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (2) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (2) 
 

Samenhang Tijdens de ontwikkeling bepaalt de ontwerper of een 
product goed geproduceerd kan worden. In het eerste jaar 
is hiervoor een basis gelegd, zowel in de 
ontwerpopdrachten als in de projecten. In dit semester 
wordt de kennis verdiept, verbreed en geïntergreerd. 
Daarnaast wordt in dit semester aan een (multidisciplinair-
)project gewerkt. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Je werkt twee dagen per week individueel aan deze 
ontwerpopdracht. Tijdens deze dagen is er begeleiding en 
worden workshops aangeboden. Deze lesstof wordt direct 
toegepast in de ontwerpopdracht. Binnen de 
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ontwerpopdracht is veel ruimte om een eigen invulling te 
geven. Begeleiding, in de vorm van feedback, vindt plaats 
tijdens contacturen. Op vastgelegde momenten worden 
opdrachtonderdelen opgeleverd. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

• Statica met Mylab NL toegangscode, Hibbeler, R.C. 
• Industriële productie, Kals, H.J.J. 
• Materials: Engineering, Science, Processing and Design, 
Ashby, M. 
• Ontwerpen van Technische Innovaties, Oskam 
• Schrijven voor Technici, Bouwdijk, M. 
• Engineering methods pack, card set, Hedriks, D. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

zie leermiddelenlijst 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Design Engineering 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Design Engineering 3 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Design Engineering 3 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Design Engineering 3 

Code Alluris DSE3-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

• Je ontwikkelt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten op het 
vakgebied en weet deze verder te ontwikkelen op basis 
van feedback. 
• Je kunt bepalen welke wet- en regelgeving voor jouw 
ontwerp van toepassing is. 
• Je kunt op basis van een productconcept een 
materiaalkeuze makenJe kunt een geschikte 
productiemethode kiezen. 
• Je kunt een ontwerp uitdetailleren tot een productierijp 
product.  
• Je kunt de consequenties van je ontwerpkeuzes 
evalueren aan de hand van de mechanische toetsing. 
• Je kunt het concept evalueren op productiekosten, 
sterkte/stijfheid en maatnauwkeurigheid. 

Beoordelingscriteria Houding en ontwikkeling 
• Je hebt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten op het 
vakgebied. 
• Je ontwikkelt een kritische blik op de kwaliteit en de 
maakbaarheid van je ontwerp 
Ontwerpproces en productcreatie 
Analyseren en definieren 
• Je kunt relevante eisen en wensen opstellen voor het 
product rekening houdend met geldig wet- en regelgeving 
• Je kunt een geschikt testplan voor je ontwerp definiëren 
Creëren en verantwoorden 
• Je kunt op basis van de eisen en wensen een concept 
creëren 
• Je kunt een ontwerp uitdetailleren tot een productierijp 
product. 
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• Je kunt een geschikt materiaal selecteren 
• Je kunt een geschikte productie techniek selecteren 
• Je kunt de sterkte/stijfheid van het product/onderdeel in 
relatie tot de gestelde mechanische eisen beoordelen 
• Je kunt de kostprijs van het product/onderdeel in relatie 
tot de gestelde eisen beoordelen 
Evalueren en verbeteren 
• Je kunt je ontwerp evalueren a.h.v. testen en 
berekeningen 
• Je kunt je ontwerp documenterenJe kunt een rapport en 
advies uitbrengen over de kwaliteit en haalbaarheid van je 
ontwerp 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PF (Portfolio) 
PR (Presentatie) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen - 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Leerteam 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Learning Team 4 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Leerteam 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Learning Team 4 

Code Alluris LT4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Student laat zien hoe hij zich op persoonlijk, vakinhoudelijk 
en professioneel vlak heeft ontwikkeld, onderbouwt daarin 
gemaakte en te maken keuzes en geeft aan in welke 
richting hij zichzelf verder wil ontwikkelen. 

Beoordelingscriteria De student 
• kan evalueren op S3 en S4 en hierop reflecteren 
• kan op basis van ontvangen feedback in S3 en S4 en 
(zelf)reflectie hierop meerdere ontwikkelpunten noemen 
voor S5 
• kan ontwikkelpunten omzetten naar SMART-
geformuleerde leerdoelen en deze uitwerken in een POP 
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• weet keuzes voor projecten, stage en minor te 
onderbouwen 
• brengt richting van verdere ontwikkeling voor de 
volgende semesters in beeld 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 18 - e-IPO-4PRJ 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Ingangseisen aangepast. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

ION4 Project 4: Vorm- en betekenisgeving 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

ION4 Project 4: Productdesign and -semantics 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S4 Project ION4 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S4 Project ION4 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

ION4 Project 4: Vorm- en betekenisgeving 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

ION4 Project 4: Productdesign and -semantics 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-4PRJ 

Onderwijsperiode S4 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 70 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid De student die deel wil nemen aan het project 'Vorm en 
betekenisgeving' dient te beschikken over afdoende kennis 
van Product Ontwikkeling om een waardevolle bijdrage te 
kunnen hebben in een multidisciplinaire omgeving. De 
student dient daarom: 
- te hebben voldaan aan de studievoortgangsnorm voor de 
propedeutische fase;.  
Of:  
- op andere wijze aantoonbaar te maken  dat voldoende 
kennis van de genoemde vakgebieden, en de vereiste 
houding aanwezig is.   
Bij twijfel vindt overleg plaats tussen de Semestertrekker 
en de Leerteamcoach. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Project: studenten werken aan het ontwerpen en/of 
realiseren van een product of prototype, waarbij 
professionele en praktische vaardigheden worden 
ontwikkeld. Het project kan mono-, bi- of multidisciplinair 
worden uitgevoerd op school of op locatie. Vormgeving en 
productpresentatie zijn belangrijk om producten 
onderscheidend te laten zijn in de markt, daarnaast kan de 
vormgeving een bepaalde visie en/of betekenis 
uitgedragen. De student leert de vormgeving van een 
product te ontwikkelen én deze te illustreren en 
presenteren.  
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Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (1) 
 

Samenhang De andere OWE in semester 4 sluit in meer of mindere 
mate aan bij deze OWE.   

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Werkgroepen, werkcollege, hoorcollege. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Zie leermiddelenlijst. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

- 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 4 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 4 

Code Alluris PRJ4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

De student heeft kennis en inzicht in en/of is in staat om: 
• Creatieve en innovatieve oplossingen te ontwikkelen en 
visualiseren. 
• De vormgeving en betekenisgeving vind plaats 
door diepgaand schetsend onderzoek (schetsboek) 
en aandacht (niveau). 
• Het multidisciplinaire project met studenten 
van meerdere, andere opleidingen uit te voeren.  
• Ontwerpkeuzes maken mede op basis van ethische, 
milieutechnische, maatschappelijke en culturele 
argumenten. 
• Beargumenteren van keuzes en verschillende 
onderzoeksmethoden in het productontwikkelproces 
kiezen en toepassen (Onderzoeksmethoden (ONZ-4 en 
ONZ-5). 
• De student zet zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen. 
• De student past vaardigheden toe op het gebied van 
communicatie, reflectie en samenwerking.  

Beoordelingscriteria De student is in staat om samen met studenten van de 
eigen opleiding en één of meerdere andere Engineering 
opleiding(en) een multidisciplinair project uit te voeren.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 
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Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Professional Skills 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Professional Skills 4 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Professional Skills 4 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Professional Skills 4 

Code Alluris SKILLS4-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

De student heeft kennis en inzicht in en/of is in staat om: 
• creatieve en innovatieve oplossingen te ontwikkelen en 
visualiseren; 
• de vormgeving en betekenisgeving vind plaats 
door diepgaand schetsend onderzoek (schetsboek) 
en aandacht (niveau); 
• het multidisciplinaire project met studenten 
van meerdere, andere opleidingen uit te voeren; 
• ontwerpkeuzes maken mede op basis van ethische, 
milieutechnische, maatschappelijke en culturele 
argumenten; 
• beargumenteren van keuzes en verschillende 
onderzoeksmethoden in het productontwikkelproces 
kiezen en toepassen (Onderzoeksmethoden (ONZ-4 en 
ONZ-5); 
• de student zet zich actief en betrokken in voor de 
projectdoelen; 
• de student past vaardigheden toe op het gebied van 
communicatie, reflectie en samenwerking. 

Beoordelingscriteria De student: 
• kent de 4 vormen van assertief gedrag; 
• verbindt  de theorie aan eigen ervaringen/gedragingen 
en destilleert leerpunten; 
• is zich bewust van het belang van goed leiderschap en 
specifiek persoonlijk leiderschap; 
• kent zijn eigen communicatiestijl en de invloed daarvan 
op anderen; 
• heeft oog voor de effectiviteit van het 
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eigen.samenwerkingsgedrag en stelt het eigen lastige 
gedrag zo nodig bij; 
• kent eigen conflictstijl.kiest aan de hand van een 
conflictanalyse voor een effectieve conflictstijl; 
• levert projectactiviteiten op het gebied van vergaderen, 
presenteren, samenwerken en reflectie op niveau 2 op; 
• reflecteert op eigen leerdoelen.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 19 - e-IPO-5STAGE 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Ingangseisen aangepast. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Stage 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Internship 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S5 Stage 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S5 Internship 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Stage 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Internship 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-5STAGE 

Onderwijsperiode S5 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 30 

Studielast in uren 840 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 8 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid Dit semester bouwt voort op de kennis en vaardigheden uit 
de propedeuse Industrieel Product Ontwerpen en 
semester 3. De student die deze stage wil volgen dient 
daarom: 
- voldoende kennis te hebben van Product Ontwikkeling;  
- te beschikken over  algemene vaardigheden, om een 
ontwerpopdracht binnen het werkveld uit te kunnen  
voeren; 
- een professionele, proactieve houding naar 
opdrachtgevers aan te kunnen tonen; 
- enige praktijkervaring op te hebben gedaan bij een 
eerdere optimalisatieopdracht uitgevoerd binnen het 
werkveld; 
- 3PRJ succesvol te hebben afgerond en 60 studiepunten 
uit de propedeuse te hebben behaald; 
Of:   
- op andere wijze die aantoonbaar te maken dat voldoende 
kennis van de genoemde vakgebieden, en de vereiste 
houding aanwezig is. 
Bij twijfel vindt overleg plaats tussen de Semestertrekker 
en de Leerteamcoach. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Stage in het beroepenveld.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
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C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (1) 
C8 Professionaliseren (2) 
 

Samenhang Je stage is, in de eerste helft van het studiejaar, een 
belangrijke oriëntatie op de arbeidsmarkt. De stage moet 
je duidelijk maken waar je staat ten opzichte van de 
arbeidsmarkt en je richting geven bij de keuzes die je moet 
maken voor het tweede deel van je studie.  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen Binnen het stagebedrijf. 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Niet van toepassing. 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Niet van toepassing. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Stage rapportage 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Internship report 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Stage rapportage 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Internship report 

Code Alluris RAP5-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Onderzoekende kritische houding 
• Je hebt een onderzoekende en kritische houding ten 
aanzien van je opdracht, opdrachtgever en je werkwijze. 
Zelfontwikkeling en profilering 
• Je ontwikkelt jezelf persoonlijk (Bildung) en binnen het 
vakgebied. 
Doelgericht samenwerken 
• Je werkt samen met anderen uit diverse andere 
disciplines en weet belanghebbenden 
Managen en methodisch werken 
• Je managet zelfstandig een complexer project. 
Je selecteert en gebruikt in je project relevante en actuele 
onderzoeks- en ontwerpmethodes. 
Communiceren en advisere 
• Je communiceert proactief, overtuigend en zelfstandig 
met de relevante stakeholders je bevindingen. 
Analyseren en definiëren 
• Je analyseert een complex technisch probleem en je 
vertaalt je bevindingen naar een heldere 
probleemdefinitie en doelstelling voor het te ontwerpen 
product. 
Creëren en verantwoorden 
• Je creëert en verantwoordt een integrale, inventieve en 
haalbare oplossing voor het betreffend probleem.  
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• Je maakt hierbij gebruik van actuele, relevante kennis en 
theorieën.  
• Je oplossing is realiseerbaar en reproduceerbaar. 
Evalueren en verbeteren 
• Je evalueert en stelt haalbare verbetervoorstellen op.  

Beoordelingscriteria • Je stelt voorafgaand aan de stage leeruitkomsten op die 
afgeleid zijn van de hiervoor genoemde IPO 
leeruitkomsten (POP). 
• Je voert tijdens de stage een aantal opdrachten uit. 
Hierop krijg je feedback. De opdrachten vormen deel van 
het stageportfolio. 
• Je reflecteert na je stage op de verzamelde feedback en 
verwerkt dit in een reflectie met onderbouwing 
(stageportfolio).  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PF (Portfolio) 
PR (Presentatie) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 
P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 20 - e-IPO-6PLG 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Ingangseisen aangepast. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

S6 Smart Industry PLG 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

S6 Smart Industry PLC 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S6 Smart Industry PLC 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S6 Smart Industry PLC 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

S6 Smart Industry PLG 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

S6 Smart Industry PLC 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-6PLG 

Onderwijsperiode S6 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 30 

Studielast in uren 840 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 200 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid In semester 6 wordt voortgebouwd op kennis en 
vaardigheden van bepaalde vakgebieden. Voor toegang tot 
semester 6 dient de student daarom: 
- afdoende kennis te hebben van Product Ontwikkeling; 
- te beschikken over algemene vaardigheden, om een  
ontwikkelproject binnen het werkveld uit te kunnen 
voeren;  
- een professionele, proactieve houding naar 
opdrachtgevers toe aan te kunnen tonen;  
- 3PRJ en 4PRJ succesvol te hebben afgerond en 75 
studiepunten te hebben behaald in 3CRS, 4CRS en de 
propedeuse. Of: 
- op andere wijze aantoonbaar te maken dat voldoende 
kennis van de genoemde vakgebieden, en de vereiste 
houding aanwezig is. 
Bij twijfel vindt overleg plaats tussen de Semestertrekker 
en de Leerteamcoach. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving S6 bereidt studenten voor om als young professionals aan 
de slag te gaan met nieuwe technologieën binnen een 
beroepspraktijk. 
Dit gebeurt door in te zetten op projecten waar nieuwe 
technologische ontwikkelingen en onderzoek 
samenkomen. Op deze manier worden studenten 
voorbereid op hun toekomst als professional en kunnen 
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studenten de mogelijkheden verkennen die nieuwe 
technologieën bieden. 
De (state-of-the-art) projecten: 
• Komen uit het werkveld 
• Gaan over de mogelijkheden van nieuwe technologie 
• Zijn multidisciplinair van aard 
Leermethode 
De projecten vinden plaats in een echte werkomgeving. Dit 
betekent: 
• Studenten handelen zelfstandig als junior Engineers 
• De begeleidend docent treedt op als de senior ingenieur 
die het project leidt in plaats van lesgeeft 
• Studenten leren hoe ze hun kennis en vaardigheden op 
hun vakgebied kunnen verdiepen, verder dan wat ze 
hebben geleerd met betrekking tot de Body of Knowledge 
and Skills (BoKS) in het 1e en 2e jaar. 
De door de student te verdiepenkennisgebieden zijn 
Design Methodologies en Design Context.  
Bij deelname van internationale studenten is de voertaal 
binnen dit semester is Engels.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (2) 
C3 Realiseren (2) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (1) 
C6 Adviseren (1) 
C7 Onderzoeken (2) 
C8 Professionaliseren (2) 
 

Samenhang Bouwt voort op propedeuse en 1e jaar hoofdfase. S6 is een 
integrale onderwijseenheid, waar alle aspecten van 
Industrieel Product Ontwerpen in terugkomen. 

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen PLG met daarin afwisselend periodes van multidisciplinair 
projectwerk en verdieping op kennis. De volgende 
werkvormen kunnen gebruikt worden: 
• Professionele Leergemeenschap. 
• Workshops. 
• Symposia. 
• (Gast)colleges.  

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Binnen de PLG bepalen studenten in overleg met Seniors 
Engineers, Experts en bedrijfsbegeleiders welke literatuur 
zij nodig hebben. Ook bepalen zij in overleg welke leerstof 
nodig is voor het uitvoeren van het project/onderzoek. 
Docent bewaakt het niveau van de literatuur en de 
leerstof.  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Niet van toepassing. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Design Context 

Naam (deel)tentamen Engels Design Context 
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(OSIRIS) 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Design Context 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Design Context 

Code Alluris DC-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Project Attitude & Development 
Project Skills Design Process & Product Creation Expertises 
Student weet de juiste vragen te stellen, kan informatie 
verzamelen en interpreteren op het gebied van 
ontwerpmethodieken, user interaction design en met 
betrekking tot de design context. 
Studenten beschikken over de vaardigheden op het gebied 
van informatie overdragen, adviseren en een 
workshop leiden of presentatie geven.  
 

Beoordelingscriteria • Student kan ethische vraagstukken binnen een 
technische context herkennen en vervolgens een moreel 
verantwoord handelen formuleren onderbouwd met 
argumenten. 
• Student heeft kennis van en inzicht in het 
marketingplanningsproces in een B2C en/ of B2B 
omgeving. 
• Student heeft kennis en inzicht in duurzaam ontwerpen 
en kan diverse kwalitatieve en/ of kwantitatieve 
ontwerptools toepassen die inzicht geven in de impact op 
maatschappij en milieu. 
• The student is able to translate a defined vision into 
communicative and meaningful design characteristics. 
• Student is in staat de context van het design 
te verhelderen door aan één van onderstaande 
beoordelingscriteria invulling te geven.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 2 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Design Methodology 
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Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Design Methodology 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Design Methodology 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Design Methodology 

Code Alluris DM-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Project Attitude & Development  
Project Skills Design Process & Product Creation Expertises 
Student weet de juiste vragen te stellen, kan informatie 
verzamelen en interpreteren op het gebied van 
ontwerpmethodieken, user interaction design en met 
betrekking tot de design context. 
Studenten beschikken over de vaardigheden op het gebied 
van informatie overdragen, adviseren en een workshop 
leiden of presentatie geven.  
 

Beoordelingscriteria • Student kan ontwerpmethodieken eigen maken en zinvol 
toepassen binnen een ontwerpopdracht.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 

Weging deeltentamen 3 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Niet van toepassing. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

Niet van toepassing. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Project (PRJ) 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Project 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Project (PRJ) 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Project 

Code Alluris PRJ6-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Project Attitude & Development  
Project Skills Design Process & Product Creation Expertises 
Student weet de juiste vragen te stellen, kan informatie 
verzamelen en interpreteren op het gebied van 
ontwerpmethodieken, user interaction design en met 
betrekking tot de design context. 
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Studenten beschikken over de vaardigheden op het gebied 
van informatie overdragen, adviseren en een workshop 
leiden of presentatie geven. 

Beoordelingscriteria De student toont een onderzoekende kritische houding: 
• Sympathiseren en de juiste vragen stellen. 
• Proactief en verantwoordelijk handelen. 
• Reflecteren op voortgang en resultaten. 
• Omgaan met onzekerheden. 
De student doet aan zelfontwikkeling: 
• Persoonlijke ontwikkeling, ook binnen het vakgebied 
• Feedback meenemen 
De student werkt effectief samen: 
• Effectief inzetten van de verschillende disciplines in het 
project 
• Teamleden vragen en ondersteunenFeedback geven 
De student kan managen met een methodische aanpak: 
• Toepassen Agile project & visual management 
(hoofdplanning, events, sprints, dagelijkse stand 
up meetings, visualisatie van doelen) 
De student communiceert effectief: 
• Adviseren en betrekken van stakeholders 
• Het presenteren van tussentijdse en eindresultaten aan 
stakeholders 
De student analyseert en definieert: 
• Identificatie van probleem, onderzoeksdoelen (incl. 
hoofd- & deelvragen) 
• Selectie van theorie en toegepaste onderzoeksmethoden 
• Data-acquisitie en interpretatie 
De student creëert en legt daarover verantwoording af: 
• verschillende doordachte oplossingen voor het probleem 
• de oplossingen voor concepten uitwerken, rekening 
houdend met opleidingsspecifieke aspecten 
• methodische selectie van het ontwerp 
• passend gebruik maken van componenten, processen, 
methoden, normen en standaarden  
De student evalueert en doet verbetervoorstellen: 
• realisatie van prototypes 
• verbeteringen voorstellen van het ontwerp gebaseerd op 
conclusies van test/simulatie/onderzoek. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Mondeling 

Weging deeltentamen 5 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 
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Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Vrij project 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Flexibel Project 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Vrij project 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Flexibel Project 

Code Alluris VP-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Project Attitude & Development  
Project Skills Design Process & Product Creation Expertises 
Student weet de juiste vragen te stellen, kan informatie 
verzamelen en interpreteren op het gebied van 
ontwerpmethodieken, user interaction design en met 
betrekking tot de design context. 
Studenten beschikken over de vaardigheden op het gebied 
van informatie overdragen, adviseren en een workshop 
leiden of presentatie geven.  
 

Beoordelingscriteria De student 
• is in staat om voor zichzelf nieuwe rollen en kennis 
te benoemen en in staat en bereid om zich deze eigen 
te makenis ondernemend en onderzoekend 
• plant en voert geheel zelfstandig (individueel of in 
een kleine groep) een zelfgekozen project uit van 
minimaal 80u en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid 
• reflecteert op het eigen leerproces en 
heeft leervaardigheden om blijvend te kunnen leren 
• presenteert het project inspirerend, laat zien hoe het is 
uitgevoerd en dat de (minimaal) 80 uur effectief zijn 
besteed en hoe is voldaan aan de zelfgekozen criteria.  

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Mondeling 

Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P4 

Aantal examinatoren 1 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
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(via OSIRIS) aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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Industrieel Product Ontwerpen - tabel 21 - e-IPO-8AFST 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar Geen wijzigingen. 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Afstuderen 

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Graduation Assignment 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S8 Afstuderen 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S8 Graduation Assignment 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Afstuderen 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Graduation Assignment 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris e-IPO-8AFST 

Onderwijsperiode S8 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 
‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 30 

Studielast in uren 840 

Onderwijstijd (contacturen) Geprogrammeerde contacttijd 12 uur. 

Ingangseisen onderwijseenheid In de Afstudeeropdracht komt alle eerder door de student 
behaalde kennis van de major bijeen. Voor toegang tot de 
afstudeeropdracht dient de student daarom in principe alle 
onderdelen van de Major te hebben afgerond. De Minor 
hoeft nog niet gevolgd/afgerond te zijn. 
De Leerteamcoach  maakt een afweging op basis van 
behaalde studieresultaten. 
Uitgangspunt is dat eventueel niet afgeronde OWE’s van de 
Major nog redelijkerwijs afgerond kunnen worden tijdens 
het Afstuderen. 
De afstudeeropdracht dient te zijn goedgekeurd door de 
afstudeercoördinator. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving Het afstuderen is de proeve van beroepsbekwaamheid. De 
student toont aan dat hij/zij zelfstandig (individueel) de in 
de opleiding verworven competenties kan toepassen in de 
beroepscontext op het niveau van een beginnend 
beroepsbeoefenaar.  

Eindkwalificaties C1 Analyseren (3) 
C2 Ontwerpen (3) 
C3 Realiseren (3) 
C4 Beheren (1) 
C5 Managen (2) 
C6 Adviseren (2) 
C7 Onderzoeken (2) 
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C8 Professionaliseren (2) 
 

Samenhang Alle, in voorgaande OWE’s verworven competenties 
worden integraal toegepast.  

Deelnameplicht onderwijs Nee (No) 

Activiteiten en/of werkvormen • Voorlichting bijwonen 
• Oriënteren op voorkeur opdracht  
• Actualiseren portfolio 
• Opdracht reflectie op leeruitkomsten 
• Verwerven opdracht 
• Opdracht uitvoeren op locatie 
• Deelname aan intervisies 
• Schrijven van een eindreflectie 
• Presenteren en verdedigen afstudeerproject  

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

Afstudeergids en info op Digitale leeromgeving onder 
content “ENG 2021 - S8 Afstuderen / Graduation 
Internship". 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Niet van toepassing. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Toets Afstuderen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Graduation Assignment 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Toets Afstuderen 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Graduation Assignment 

Code Alluris IPO-AFST 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Onderzoekende kritische houding, zelfontwikkeling en 
profilering, doelgericht samenwerken, managen en 
methodisch werken, communiceren en adviseren, 
analyseren en definiëren, creëren en verantwoorden, 
evalueren en verbeteren.   

Beoordelingscriteria Persoonlijke en professionele ontwikkeling: 
• Je hebt een onderzoekende en kritische houding ten 
aanzien van je opdracht, opdrachtgever en je werkwijze. 
• Je ontwikkelt jezelf persoonlijk (Bildung) en binnen het 
vakgebied. 
Projectvaardigheden: 
• Je werkt samen met anderen uit diverse andere 
disciplines en weet belanghebbenden effectief te 
betrekken bij het project. 
• Je managet zelfstandig een complexer project. 
• Je selecteert en gebruikt in je project relevante en 
actuele onderzoeks- en ontwerpmethodes. 
• Je communiceert proactief, overtuigend en zelfstandig 
met de relevante stakeholders je bevindingen. 
Analyseren en definiëren: 
• Je analyseert een complex technisch probleem en je 
vertaalt je bevindingen naar een heldere probleemdefinitie 
en doelstelling voor het te ontwerpen product. 
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Creëren en verantwoorden: 
• Je creëert en verantwoordt een integrale, inventieve en 
haalbare oplossing voor het betreffend probleem. 
• Je maakt hierbij gebruik van actuele, relevante kennis en 
theorieën. 
• Je oplossing is realiseerbaar en reproduceerbaar. 
Evalueren en verbeteren: 
• Je evalueert en stelt haalbare verbetervoorstellen op. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PF (Portfolio) 
GS (Gesprek, CGI, Afstudeerzitting) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P1 
P2 
P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Indienen afstudeeropdracht bij de afstudeercoördinator 
minimaal 2 weken vóór aanvang. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

Indienen afstudeeropdracht bij de afstudeercoördinator 
minimaal 2 weken vóór aanvang. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) Presentatiebescheiden Afstudeerzitting en Paneel 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

Presentatiebescheiden Afstudeerzitting en Paneel 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) Presentatiebescheiden Afstudeerzitting en Paneel 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

Presentation documents Graduation Session and Panel 

Code Alluris IPO-AFST-PP 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

- 

Beoordelingscriteria De student weet het afstudeerproject effectief samen te 
vatten in een: 
• PowerPoint-bestand (of vergelijkbaar) ter ondersteuning 
van de afstudeerpresentatie; 
• Een visuele presentatie van het project in de vorm van 
een A2 paneel.  
 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

PD ((Beroeps)Product) 
Individuele beoordeling 
Schriftelijk 
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Weging deeltentamen 0 

Minimaal oordeel Vink (tick) 

Tentamenmomenten P1 
P2 
P3 
P4 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2.  
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9.3 Minoren van de opleiding 
 

Industrieel Product Ontwerpen - tabel 22 - M_IP-M-OVENW 

Algemene Informatie 

Gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar overgang OSIRIS 

Naam onderwijseenheid lang NLs 
(OSIRIS) 

Ontwerpen voor een nieuwe wereld.  

Naam onderwijseenheid lang Engels 
(OSIRIS) 

Designing for a new world 

Naam onderwijseenheid kort NLs 
(OSIRIS) 

IPO S7 Minor Ontwerpen ve nieuwe wereld 

Naam onderwijseenheid kort Engels 
(OSIRIS) 

IPO S7 Minor Design for a new world 

Naam onderwijseenheid NLs 
(Alluris) 

Ontwerpen voor een nieuwe wereld 

Naam onderwijseenheid Engels 
(Alluris) 

Designing for a new world 

Code onderwijseenheid OSIRIS None 

Code onderwijseenheid Alluris M_IP-M-OVENW 

Onderwijsperiode S7 

Intekenen onderwijs Voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen 
voor het onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling 
onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 30 

Studielast in uren 840 

Onderwijstijd (contacturen) 840 

Ingangseisen onderwijseenheid Deze minor bouwt voort op kennis en vaardigheden uit de 
propedeutische fase en hoofdfase. De student die de Minor 
'Design for a new world' wil volgen dient daarom: 
- te hebben voldaan aan de studievoortgangsnorm voor de 
propedeuse;  
- 60 EC te hebben behaald in de hoofdfase. Indien student 
deze 60 EC nog niet heeft behaald, kan student beginnen 
met deze minor als  deze 60 EC binnen afzienbare tijd 
kunnen worden behaald. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving In een wereld met grote maatschappelijke 
uitdagingen, sociaal, ecologisch, economisch, kun je als 
ontwerper van grote invloed zijn binnen bedrijven en 
de maatschappij door verandering/innovatie aan te jagen. 
In deze minor leer je hoe je impact 
kunt hebben en zo verandering voor elkaar kunt 
krijgen.  Het programma is zo ontworpen dat je eerst 
intensief je eigen kwaliteiten en drijfveren helder krijgt om 
deze vervolgens in te zetten om bij te dragen aan het 
oplossen van een zelf onderzocht en gekozen 
maatschappelijk probleem.  Je ontmoet en werkt samen 
met diverse inspirerende ondernemers die impact hebben 
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veroorzaakt.  Zij laten je zien dat impact 
maken praktisch mogelijk is en hoe je dat doet. Vervolgens 
leer je toekomstscenario's ontwikkelen en onderbouwen. 
De scenario's dienen als basis om je gekozen 
maatschappelijke probleem op te lossen. Hierbij maak 
je gebruik van diverse ontwerpmethodieken.  Je 
ontwikkelt je eigen identiteit en brengt verdieping aan in je 
kritische en onderzoekende houding. Ook leer je hoe je met 
beeld, tekst en vorm je oplossing wereldkundig kunt maken 
om zo impact te genereren.  Het eindresultaat van de 
minor is een "te ervaren" toekomstscenario dat bijdraagt 
aan een oplossing van het maatschappelijk 
probleem.  Het doel is om jou als jonge professional te 
leren proactief je passie, kennen en kunnen in te zetten 
voor een betere wereld.   

Eindkwalificaties C1 Analyseren (2) 
C2 Ontwerpen (3) 
C5 Managen (2) 
C7 Onderzoeken (3) 
C8 Professionaliseren (3) 
C6 Adviseren (2) 
 

Samenhang Verdiepende minor 

Deelnameplicht onderwijs Ja (Yes) 

Activiteiten en/of werkvormen • Workshops 
• Excursies 
• Ontwerpproject 
• Coaching 

Verplichte literatuur / beschrijving 
“leerstof” 

- 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

- 

 

Naam (deel)tentamen NLs (OSIRIS) SOLO 

Naam (deel)tentamen Engels 
(OSIRIS) 

SOLO 

Code OSIRIS - 

Naam (deel)tentamen NLs (Alluris) SOLO 

Naam (deel)tentamen Engels 
(Alluris) 

SOLO 

Code Alluris SOLO-V 

Beoordelingsdimensies of 
leeruitkomsten 

Deel 1 (Kwaliteiten en drijfveren) 
1. Door proactief nieuwe en bestaande ervaringen in te 
zetten ben je in staat om jouw passies, drijfveren, krachten 
en uitdagingen te onderzoeken en om te zetten in een 
eigen identiteit als ontwerper die je weet te verbeelden in 
een portfolio. 
Deel 2 (ondernemers met impact) 
2. Je bent in staat om meerdere aangedragen 
maatschappelijk thema's via aangedragen methodes te 
vertalen naar een concept-oplossing en deze in beeld en 
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woord te presenteren en te verdedigen. 
3. Je bent in staat om maatschappelijke thema's te 
identificeren naar het voorbeeld van succesvolle 
ondernemers. Door een relatie te leggen tussen een thema 
en jouw identiteit als ontwerper weet je tot een 'project 
brief' te komen die je met een pitch (aan begeleiders en 
Peers) weet te verdedigen. 
Deel 3 (workshops) 
4. Door gebruik te maken van aangedragen en zelfgekozen 
methodes ben je in staat om een visie op jouw project te 
ontwikkelen en deze in beeld en woord te presenteren en 
te verdedigen tijdens een Shark Tank met succesvolle 
ondernemers. 
Deel 4 (ontwerp, experimenteer, test) 
5. Je bent in staat om vanuit je identiteit als ontwerper en 
je visie op een maatschappelijk thema een ervaarbaar 
product, dienst of systeem te ontwerpen waarmee je een 
oplossingsrichting met impact wereldkundig maakt.  

Beoordelingscriteria PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING: 
• Je hebt een onderzoekende en kritische houding ten 
aanzien van je opdracht, opdrachtgever en je werkwijze. 
• Je ontwikkelt jezelf persoonlijk (Bildung) en binnen het 
vakgebied. 
PROJECTVAARDIGHEDEN: 
• Je managet zelfstandig een complexer project. 
• Je selecteert en gebruikt in je project relevante en 
actuele onderzoeks- en ontwerpmethodes. 
• Je communiceert proactief, overtuigend en zelfstandig 
met de relevante stakeholders je bevindingen. 
ANALYSEREN EN DEFINIËREN: 
• Je analyseert een maatschappelijk probleem en je 
vertaalt je bevindingen naar een heldere probleemdefinitie 
en doelstelling voor het te ontwerpen product/dienst of 
systeem. 
CREËREN & VERANTWOORDEN: 
Je ontwerpt vanuit je eigen identiteit als ontwerper en je 
visie op jouw maatschappelijk thema een ervaarbaar 
product, dienst of systeem waarmee je een 
oplossingsrichting met impact wereldkundig maakt. 
EVALUEREN & VERBETEREN: 
Je evalueert en itereert gedurende het gehele proces. 

Vorm(en) tentamen en 
deeltentamens 

MO (Mondeling tentamen) 
PF (Portfolio) 
Individuele beoordeling 
Groepsbeoordeling 
Schriftelijk 
Mondeling 

Weging deeltentamen 1 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten P2 

Aantal examinatoren 2 
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Toegestane hulpmiddelen - 

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden / 
aanmeldingstermijn t/m 31 januari 
2023 (via Alluris) 

Voor (beroeps-)producten hoef je je niet formeel aan te 
melden. Voor herkansingen neem je contact op met de 
examinator. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 
1 februari 2023 
(via OSIRIS) 

In- (en uit)tekenen voor het deeltentamen via Osiris. De 
aanmeldingstermijn is een aantal weken voorafgaand aan 
de toetsperiode of de herkansingsperiode. De termijn staat 
aangegeven in het jaarrooster. 

Nabespreking en inzage Zie Deel 2 - 8.9.1 en 8.9.2. 
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9.4 Afstudeerrichtingen 
Niet van toepassing. 
 

9.5 Honours-, talenten- en schakelprogramma’s 

9.5.1 Honoursprogramma’s 
Niet van toepassing. 
 

9.5.2 Talentprogramma’s 
Niet van toepassing. 
 

9.5.3 Schakelprogramma’s 
Zie Deel 2 Paragraaf 5.4. 
 
 

9.6  Deeltijdse en/ of duale inrichtingsvorm 
 

9.6.1 Deeltijdse inrichtingsvorm 
Niet van toepassing. 
 

9.6.2 Duale inrichtingsvorm 
Niet van toepassing. 
 

9.7  Trajecten met bijzondere eigenschap 

9.7.1 Versneld traject 
Niet van toepassing. 
 

9.7.2 Verkort traject 
Niet van toepassing. 
 

9.7.3 Verkort traject van associate degree naar bachelorgraad 
Niet van toepassing. 
 

9.7.4 Traject voor topsporters 
Niet van toepassing. 
 

9.7.5 D-stroom 
Niet van toepassing. 
 

9.7.6 Gecombineerd traject 
Niet van toepassing. 
 

9.7.7 Overig traject met bijzondere eigenschap 
Niet van toepassing. 


