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Blijf jezelf
ontwikkelen.
Niemand weet wat de
toekomst te bieden heeft.
Maar één ding is zeker:
we zullen levenslang
leren. Dat geldt voor ieder
van ons, of je nu student,
werknemer, werkzoekende
of ondernemer bent.
Steeds weer zul je nieuwe
dingen aanleren en oude
afleren. Want enkel zo
kan je meesurfen op de
continue veranderingen.

Enkel zo kan je de
technologische
vernieuwingen bijbenen.
En enkel zo kan je jezelf
blijven ontwikkelen en je
ambities waarmaken.

Ga
ervoor!
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IT is jouw passie. Je werkt
al een tijdje in de sector
maar de tijd is rijp om
door te groeien naar een
managementfunctie.

IT-management,
iets voor jou?

Je wil graag
informaticaprojecten
begeleiden en
zoekt naar een
opleiding die je
kansen op zo'n
leidinggevende
functie kan
vergroten.

Je wil je nog
meer verdiepen
in de allerlaatste
ontwikkelingen.

Wat jij nodig hebt?
Een hands-onen to-the-pointopleiding.

Het programma is opgebouwd uit
vier trajecten die elk een luik van
het IT-management in de diepte
behandelen. Je kan er ook voor
kiezen slechts één traject te volgen.

Herkenbaar? Dan is het
postgraduaat IT-management
beslist iets voor jou.
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Hoogopgeleide
IT’ers vinden snel
hun weg op de
arbeidsmarkt.

Waarom deze
opleiding?
Onze troeven.
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In het
e-Competence
Framework
(e-CF) benoemt
en beschrijft
de Europese
Commissie de
nood aan nieuwe
functieprofielen
en de vereiste
competenties.

Wat blijkt?

Naast de puur technische
IT-functies (zoals
ontwikkelaar, tester,
DBA, systeem- en
netwerkbeheerder) is
er meer en meer een
behoefte aan nieuwe
IT-profielen zoals
businessanalist, IT- architect,
IT-projectleider,
programmamanager,
IT- serviceverantwoordelijke,

IT-operationsmanager,
applicatiebeheerder
en IT-manager, digitalinnovationmanager,
IT-securitymanager,
business-informationmanager, ICT-consultant …
Het unieke postgraduaat
IT-management bundelt de
gevraagde competenties
en vaardigheden. Met
deze hands-on- en tothe-point-opleiding krijgt
je carrière in de IT-sector
ongetwijfeld een boost.

1.

Je bent mee met de
allerlaatste trends in
IT-management.

2.

Theorie en praktijk
gaan hand in hand.
Docenten met ervaring
als IT-manager leren je de
kneepjes van het vak.

Interactief leren. Tijdens
groepsgesprekken
ga je in discussie met
CIO’s, IT-managers en
managers van IT-bedrijven.
Wat is hun visie op IT
binnen hun bedrijf?
Wat is jouw mening?

4.

Vinger aan de pols: een
gespecialiseerd team van
gastdocenten, professionals
in management en IT
sturen hun lessen constant
bij in functie van de
allerlaatste ontwikkelingen.

Op maat van jouw tempo
en interesse. Geen tijd
om de vier trajecten in
één trek af te werken?
Of wil je je verdiepen in
één module? Ook dat kan.
Extra troef? De lessen
worden op twee dagen
per week georganiseerd.
Zo kan je deze opleiding
ook combineren
met een job.
Voor wie de lessen niet
(of niet elke week) kan
volgen, bieden we de
leerstof aan via een digitaal
leerpad. We voorzien dan in
twee coachingsessies om
al je vragen te bespreken.
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Het postgraduaat
bestaat uit vier
trajecten

Vier modules die elk dieper
ingaan op een aspect
van IT-management.
Je kan ze alle vier
aaneensluitend volgen.
Of een module uitkiezen.

Meer weten over de
studieonderdelen?
Raadpleeg de
studiefiches
op hogent.be/
studiefiches

Opleidingstabel

De opleiding.

Traject ICT strategie en management

semester

studieptn

IT-management

1

4

IT-applicatie management

1

4

IT-operations en service management

1

4

Traject project-change-innovation

semester

studieptn

Project- en programmamanagement (PMP)

1

6

Change management

1

3

Digital innovation management

1

3

semester

studieptn

Traject IT4Business
Business process management

2

4

Corporate performance management en
business intelligence

2

4

Business systems architecture

2

4

Traject new developments

semester

studieptn

Developments in IT

2

3

Management trends in IT

2

3

Meet the CIO *

2

3

* jaaropleidingsonderdeel
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Wie komt in aanmerking?

Info.

→ Je hebt een bachelor toegepaste
informatica? Door jouw IT-opleiding
ben je expert in het ontwikkelen
van applicaties en het opzetten van
infrastructuur en netwerken.
Net daarom ben jij de geknipte persoon
om door te groeien naar IT-technische
managementfuncties. De opleiding
brengt je specifieke competenties bij.
→ Je hebt een bachelor en/of master uit
een andere opleiding (bijvoorbeeld
een bedrijfsgerichte, IT of technische
opleiding) en je wordt tijdens je loopbaan
geconfronteerd met informatica en het
begeleiden van ICT-projecten?
Met deze opleiding verwerf je inzicht en
vaardigheden om IT-projecten en een
IT-organisatie aan te sturen. En beschik
je dus over de nodige skills om door te
groeien naar een managementfunctie.

→ Je beschikt over een graduaatsdiploma
in het domein van informatica en hebt
minimum 2 jaar werkervaring binnen het
ruime werkveld van de IT.
Deze opleiding spijkert de nodige
competenties bij om door te groeien
naar een IT-managementfunctie.

Wanneer en waar
schrijf ik me in?

Bachelors of masters kunnen
vanaf 1 april online registreren
via webreg.hogent.be
Alle andere kandidaten nemen
eerst contact op met de
studietrajectbegeleider.
Alle info rond inschrijven vind je op
hogent.be/student/inschrijven
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Hoe is het academiejaar
opgebouwd?

De lessen vinden plaats op maandag
en vrijdag. Je kan de modules ook apart
volgen. Dan heb je één lesdag in de week.
Je kan de opleiding dus perfect
combineren met deeltijds werken.
Kan je de sessies niet elke week bijwonen,
geen probleem. We bieden de leerstof ook
aan via een digitaal leerpad met specifieke
opdrachten. De lesgevers bespreken met
jou, tijdens twee coachingsessies, je vragen
over de leerstof en de opdrachten.

Hoe verlopen de examens?
De examens vinden overdag plaats.
Hou hier rekening mee en plan deze
dagen tijdig in.

Er zijn drie examenperiodes:
→ eerste examenperiode valt
in de maand januari
→ tweede examenperiode loopt van
de laatste week van mei tot half juni
→ derde examenperiode (“herexamens”)
is vanaf half augustus tot ongeveer de
eerste 3 werkdagen van september.
Je hebt het postgraduaat met
succes afgerond? Dan ontvang je
een getuigschrift.
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Kom ik in aanmerking
voor vrijstellingen?

Eerder Verworven Competenties (EVC)
Soms kan je relevante werkervaring
valoriseren in een diploma. Denk je in
aanmerking te komen voor een EVC?
Neem dan contact op via evc@hogent.be
Eerder Verworven Kwalificaties (EVK)
Je hebt al een diploma, misschien al
jaren geleden behaald, en wil opnieuw
studeren. Als je een studie kiest die
in dezelfde lijn ligt, zijn er misschien
wel enkele opleidingsonderdelen
die overeenstemmen met je nieuwe
studieprogramma. Om na te gaan of je voor
deze opleidingsonderdelen recht hebt op
een vrijstelling kan je contact opnemen
met de studietrajectbegeleider (zie verder).

Je kan de
opleiding
dus perfect
combineren
met
deeltijds
werken

Studeren en werken,
een haalbare kaart

Heb je vragen over:
→ tijdskrediet
→ Vlaams zorgkrediet
→ loopbaanonderbreking
→ Vlaams opleidingsverlof
→ opleidingscheques
→ andere financiële ondersteuning?
Neem dan contact op met STUVO, de
studentenvoorzieningen van HOGENT.

Hoeveel kost deze opleiding?
1690 euro (onder voorbehoud van
wijzigingen). Het cursusmateriaal wordt
online aangeboden. Handboeken kan
je aan studententarief aankopen in de
Standaard Boekhandel op of
de hogeschool.

Komt de opleiding in
aanmerking voor de
kmo-portefeuille?

Ja. Met deze subsidie recupereer
je een stuk van je inschrijvingsgeld
(erkenningsnummer kmo-portefeuille van
HOGENT: DV 0101616). Meer info: vlaio.be

STUVO
Afdeling Zorg
Overwale 42
9000 Gent
T 09 243 37 38
zorg@hogent.be

Contact

Coördinator postgraduaat
IT-management
Marc Asselberg
marc.asselberg@hogent.be
Studietrajectbegeleider
Eva Vermeire
eva.vermeire@hogent.be
hogent.be/postgraduaten
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Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
T 09 243 27 67
info@hogent.be
hogent.be

Colofon
Hoofdredactie
Kristien Lievens
Redactie
Marijke Maes
Marc Asselberg
Vormgeving & fotografie
skinn branding agency
Druk
L.capitan
Gedrukt met vegetale inkten op
100% gerecycleerd Nautilus papier
en met elektriciteit afkomstig
uit CO2 neutrale bronnen.

Verantwoordelijke uitgever
Dienst Communicatie
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent
De informatie in deze brochure is
bijgewerkt tot 15 februari 2021.

Meer info & inschrijven?
Ga naar hogent.be/opleidingen/
postgraduaten/it-management
Ontdek onze andere vervolgopleidingen
op hogent.be/verder-studeren

hogent.be

