
Begeleider introductiedagen
Universiteit Antwerpen
begin september 2015 - 2016 - 2017 - 2018 

Welkomst voor nieuwe studenten van 
ontwerpwetenschappen waar infor-
matie wordt gegeven over ontwerp-
wetenschappen en wat het betekent 
om aan de universiteit te studeren

THIBAULT WILLAERT

Master student architectuur
Antwerpen, België
thibaultwillaert@hotmail.com
linkedin.com/in/thibault-willaert
www.thibaultwillaert.eu

EXTRA-CURRICULAIR

Voorzitter bij studentenvereniging 
Modulor
april 2018 - juni 2019

Een team van ontwerp-studenten 
leiden bij het organiseren van lezingen, 
workshops, sportevenementen, ...

P. R. bij studentenvereniging  
Modulor
april 2017 - april 2018

Contactpersoon tussen de studentenv-
ereniging en het bedrijfsleven

Media bij studentenvereniging 
NordKempus
april 2016 - april 2017

Hoofd van het grafisch design voor 
sociale media & evenementen

Lid organisatie Internation-
al Design Workshopweek 
op Universiteit Antwerpen                                     
12 - 16 februari 2018 | 11 - 15 februari 2019

Lid van het team dat de workshops 
selecteert en organiseren van een pop-
up bar open tijdens de week zelf

Kijkstage bij Vyvey & Partners 
Architectenatelier
juni 2015

Kijkstage van twee weken met bezoek-
en aan de site, groepsbijeenkomsten, 
projectbesprekingen met klanten, ...

Verkenning van de praxis bij
Radar Architecten
14 - 18 januari 2019

40 uren stage vanuit de UA met werf-
bezoeken, werfvergaderingen, gevel-
studies, wedstrijdontwerpen, ...

CURRICULAIR

SKILLS

Master in Architectuur
Universiteit Antwerpen
september 2017 - ...

Primaire onderwerpen: masterplan-
ning van bouwsteenprojecten in de 
Antwerpse 20ste eeuw met onderzoek 
naar huisvesting voor mensen met een 
handicap

Bachelor in Architectuur
Universiteit Antwerpen
september 2014 -juni 2017

Primaire onderwerpen hadden be-
trekking op architectuurontwerp met 
de studies naar studentenhuisvesting, 
hoekwoningen, museumgebouwen, 
gebouwen voor gemengd gebruik, 
gebouwen met de nadruk op structuur.

Wetenschappen-Wiskunde
september 2012 -juni 2014

ASO - Wetenschappen-wiskunde, met 
6 uur wiskunde als basis. De speciali-
satie was in de wetenschap, maar het 
onderwijs bleef zeer breed.

Besturingssysteem
Windows
Mac
2D - 3D
AutoCad
SketchUp
Revit
Office
Word
PowerPoint
Excel
Adobe
Photoshop
Illustrator
InDesign
Lightroom


