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Where innovation starts



Tu/e Pdeng programma’s

Ben je bijna klaar met je master, maar nog niet uitgeleerd?  
Wil je zelfstandig aan de slag met een project in de praktijk en  
je tegelijkertijd verder ontwikkelen op technologisch en professioneel 
gebied? Dan is een PDEng programma van de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e) een goede optie. Je wordt opgeleid tot technologisch 
ontwerper én je doet direct waardevolle werkervaring op.  
In deze folder lees je meer over het PDEng programma Qualified  
Medical Engineering.

Over Qualified Medical engineer 
(QMe)

Artsen, verpleegkundigen en patiënten 
vertrouwen steeds meer op complexe 
apparatuur, geavanceerde diagnostiek  
en (computer)modellen voor het nemen  
van beslissingen. Deze technologische 
procedures en systemen zijn veelbelovend, 
maar de invoer ervan in de klinische 
praktijk is vaak niet eenvoudig. 
Traditionele ingenieurs hebben vaak 
niet genoeg kennis van klinische 
processen, en zorgprofessionals missen 
de benodigde technische achtergrond. 
Een Qualified Medical Engineer (QME) 
biedt de oplossing en combineert 
ingenieursvaardigheden met kennis 
van fysiologie, medische processen én 
ervaring in de klinische omgeving.

PrOgraMMa STrucTuur

Tijdens de opleiding tot Qualified 
Medical Engineer ontwikkel je als 
ingenieur professionele vaardigheden, 
algemene en specialistische kennis via 
cursussen, trainingen en projecten. 
We stemmen het programma af op je 
voorkennis, de behoefte van de kliniek 
en op de vaardigheden die nodig zijn 
voor het uitvoeren van projecten in een 
resultaatgerichte, dynamische omgeving. 
Denk hierbij aan trainingen op het gebied 
van projectmanagement, het werken met 
korte-termijn-doelen en het opstellen van 
managementrapportages. Daarnaast is er 
aandacht voor een goede communicatie 
met zorgprofessionals en patiënten. Zij 
helpen klinische behoeften inzichtelijk te 
maken, zodat je aan de slag kunt met het 
ontwerpen van oplossingen die echt de 
zorg verbeteren.



een Qme spreekt de taal van de IngenIeur, 
zorgprofessIonal én patIënt

Stefan Heinen, QMe St. antonius 
Ziekenhuis nieuwegein 

Tweejarige opleiding in zorginstelling
De opleiding tot QME duurt twee jaar. 
Gedurende deze periode ben je in dienst 
van een zorginstelling en de TU/e. De 
zorginstelling is je standplaats: hier vindt 
immers het feitelijke leerproces plaats.  
Coördinatie van de opleiding gebeurt 
door de TU/e. Globaal bestaat het 
opleidingsprogramma uit:

• Curriculair deel binnen de TU/e en 
elders (1200 uur).

• Ontwerpproject van een jaar binnen 
de zorginstelling (1600 uur) waarbij 
je wordt begeleid door een medisch 
specialist, QME of klinisch fysicus en 
door een deskundige van de TU/e.

• Extern project buiten de eigen 
zorginstelling (400 uur).

Nederlands is de voertaal in de 
zorginstellingen waarmee we 
samenwerken. Als QME-trainee moet je 
daarom vloeiend Nederlands spreken 
en schrijven (Europees Referentiekader, 
C1 niveau). Het is een pré als je – 
bijvoorbeeld tijdens je master – al 
klinische ervaring hebt opgedaan. 

na Je afSTuderen

Na afronding van de opleiding QME 
ontvang je de graad Professional 
Doctorate in Engineering (PDEng) en sta  
je aan de start van een mooie carrière.  
Je bent in staat nieuwe onderzoeks-
resultaten en technieken goed en 
snel in te passen in de diagnose-, 
besluitvormings- en interventieprocessen 
van zorginstellingen. Alumni vinden in het 
algemeen een baan bij een zorginstelling.
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Solliciteren?

QME is een uitstekend vervolg op de master 
(Bio)Medical Engineer, ook met een andere 
afgeronde technische master kun je sollici
teren. We zoeken altijd naar de optimale  
match tussen de wensen en behoeften van 
de zorginstelling en de kennis, vaardigheden 
en persoonlijke kwaliteiten van kandidaten. 
Interesse? Kijk op www.tue.nl/qme.  

Programma samenvatting

• Programma workload: fulltime
• Graad: Professional Doctorate in  

Engineering (PDEng)
• Taal: Nederlands
• Starttijd opleiding: afhankelijk van  

beschikbare projecten
• Duur: 2 jaar 
• Salaris: € 1800 per maand

Over Tu/e

• Toonaangevend in engineering,  
wetenschap en technologie 

• Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
onderzoek

• Uitstekende faciliteiten
• Internationale community met meer  

dan 80 nationaliteiten

• Vriendelijke, open cultuur
• Internationaal netwerk met universiteiten 

en instituten
• TU/e alumni zijn erg gewild op de  

arbeidsmarkt
• Sterke positie in de hightech Brainport 

Regio 


