
Voorwaarde inrichten modeltraject 1 graduaat in het programmeren en systeem- en 
netwerkbeheer in Lokeren 

Cf. Artikel 8 uit het aanvullend onderwijs- en examenreglement 2020-2021 van GO5  

 

Semester 1 

In het academiejaar 2020-2021 voorziet HOGENT de mogelijkheid om in te stappen in het 
eerste modeltraject van het graduaat in het programmeren en in het systeem- en 
netwerkbeheer in ondermeer Lokeren (en enkele lessen in Dendermonde).  

Omwille van de programmatorische haalbaarheid op vlak van personeelscapaciteit en 
infrastructuurgebruik kan de adviesraad van GO5 beslissen om een opleidingsonderdeel 
uit deze trajecten niet in te richten indien er minder dan 15 studenten zijn ingeschreven 
voor het betreffende opleidingsonderdeel op die campussen. Het gaat daarbij om de 
volgende opleidingsonderdelen ingericht in semester 1:  

Voor programmeren Voor systeem- en netwerkbeheer: 

Programmeren basis 1 FLEX 

Analyse FLEX 

Digitale werkomgeving workshop 1 
FLEX. 

 

Basic IT 

Netwerken 1 

Databanken 1 

Werkveldcontact 1 

 

Indien er minder dan 15 studenten zijn ingeschreven voor één van bovenstaande 
opleidingsonderdelen, dan zal hen als alternatief worden aangeboden om in te schrijven 
in het avondtraject dat in Gent (campus Schoonmeersen) wordt georganiseerd. Het kan 
zijn dat dit dan op andere lesdagen doorgaat dan in het voorziene rooster van 
Lokeren/Dendermonde.  

De beslissing hierover zal uiterlijk genomen worden op 14 september 2020 op basis van de 
inschrijvingsaantallen van die dag om 12.00u. Voor ieder opleidingsonderdeel wordt 
afzonderlijk beslist. De studenten die onder deze regeling vallen, zullen individueel 
gecontacteerd worden. Het studentensecretariaat kan de inschrijving wijzigen en/of 
stopzetten, na goedkeuring van de betrokken student.  

 

Gevolgen voor semester 2 

Indien deze beslissing wordt genomen voor ruim de helft van de bovengenoemde 
opleidingsonderdelen uit een opleiding, wordt automatisch beslist om geen nieuwe 
opleidingsonderdelen op die campussen voor die opleiding voor modeltraject 1 in te 
richten in het tweede semester. Het gaat daarbij om de opleidingsonderdelen: 

Voor programmeren Voor systeem- en netwerkbeheer: 

Programmeren basis 2 FLEX 

Web 1 FLEX 

Databanken FLEX 

 

Systeembeheer 1 

Systeembeheer 2  

Netwerken 2 

 

 

Vragen? Neem dan contact op via graduaat@hogent.be  

mailto:graduaat@hogent.be

