Opleiding op maat
Het is aan jou om te bepalen hoeveel
studiepunten je wenst op te nemen. Heb je
veel tijd dan kan je opteren voor een goed
gevuld programma, wil je het rustiger aan
doen, dan kan je kiezen om slechts een
paar opleidingsonderdelen te volgen. Zo
bepaal je zelf hoe lang je over de opleiding
wilt doen. Je behaalt je diploma eenmaal
je voor alle opleidingsonderdelen (180
studiepunten ) een credit hebt behaald.
Bij het samenstellen van je programma
moet je rekening houden met 2 factoren:
de studiebelasting en de volgtijdelijkheid.

De studietrajectbegeleider helpt je graag bij
de samenstelling van dit traject.

Doelgroep
Met het afstandsleren willen we
volwassenen bereiken die een studie
wensen te combineren met een job
en/of gezin. Het afstandsonderwijs richt
zich tot diegenen die het dagonderwijs
niet kunnen volgen.

Jobs en carrière

Er blijft een zeer grote vraag naar
IT-profielen op de arbeidsmarkt.
Studiebelasting
Als afgestudeerde in de toegepaste
informatica is werk gegarandeerd en heb
Een student in het dagonderwijs neemt
je een ruime keuze aan jobs, zowel in
30 studiepunten per semester op, een
KMO’s als in grote bedrijven. Dankzij je
afstandsleerder raden wij aan om max.
brede opleiding en de combinatie met je
20 studiepunten per semester (= ongeveer
specialisatie kan je terecht in een brede
20 uren studeren per week) op te nemen.
waaier aan IT-jobs en kan je zonder twijfel
Dit kan meer of minder zijn, in functie
doorgroeien naar andere functies in een
van je werksituatie en voorkennis. Aan dit
brede waaier aan IT-jobs: een greep uit
tempo duurt de opleiding ongeveer 4,5 jaar. het aanbod: applicatie-ontwikkelaar,
systeem- of netwerkbeheerder, webmaster,
Volgtijdelijkheid
e-commerce helpdeskengineer,
projectleider, trainingsverantwoordelijke,
Daarnaast moet je traject inhoudelijk logisch technisch tester, ...
en consistent opgebouwd zijn. Het spreekt
voor zich dat je Databanken II pas kunt
volgen nadat je eerst Databanken I volgde.
De regels die bepalen of je toegelaten wordt
tot een opleidingsonderdeel, noemen we de
volgtijdelijkheidsregels. Op elke studiefiche
“Ik begon aan afstandsonderwijs - toegepaste
(www.hogent.be/studiefiches) lees je deze
informatica, initieel om enkele specifieke vakken te
toelatingsvoorwaarde onder de rubriek
volgen en om te bekijken of ik dit kon combineren
“volgtijdelijkheid”.
met fulltime werk. Ik heb ondertussen veel
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Inschrijven
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Trajectbegeleider Annelies Cuypers:
annelies.cuypers@hogent.be
Coördinator Sonia Vandermeersch:
sonia.vandermeersch@hogent.be

Meer info over de intakeprocedure

Specifieke infomomenten voor
afstandsleren toegepaste informatica
—— zaterdag 30 juni van 9.30 tot 12.30 uur
—— woensdag 16 mei 2018 van 17 tot 19 uur
—— zaterdag 1 september 2018 van 9.30 tot
12.30 uur

op fbo.hogent.be
Kostprijs of mail naar
petra.couck@hogent.be

Het inschrijvingsgeld
Opgelet
! Inschrijvingen zijnbestaat
beperkt !uit een vast
gedeelte + een bedrag per opgenomen
studiepunt. Voor het academiejaar 20182019 betaalt een niet-beursstudent
238,30 euro (vast bedrag) plus 11,40 euro
per ingeschreven studiepunt. Voor (bijna-)
beursstudenten geldt een aangepast tarief.
De opleiding komt in aanmerking voor
educatief verlof. Voor meer info omtrent
opleidingscheques, tijdskrediet, educatief
verlof,... kan je terecht bij de RVA (www.rva.
be) en VDAB (www.vdab.be.)
Data

Info

Aanvullend kan je op deze data terecht
op de infostand van de opleiding om met
docenten te praten en cursusmateriaal in te
kijken. Meer informatie over de infosessies
kan je raadplegen op onze website.
Inschrijven kan (na het volgen van één van
bovenstaande infosessie) door een afspraak
te maken met je studietrasjectbegeleider
via https://stb.hogent.be.
De infosessies vinden plaats op campus
Schoonmeersen, gebouw B.

Het academiejaar 2018-2019 start in de
laatste week van september.
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Toegepaste
informatica
Bachelor via afstandsonderwijs
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webreg.hogent.be.

— J. De Paepe, student afstandsleren

besloot dan ook om de volledige opleiding te volgen

Heb je nog vragen of wil je meer
informatie over toegepaste informatica in
afstandsonderwijs?

—— Wij jij een professionele

en te gaan voor een volwaardig bachelordiploma.”

ondersteuning voor de vakken is heel goed. Ik

Contactpersoon

—— Volg jij alle nieuwe ontwikkelingen

Alle activiteiten, contactmomenten
vinden plaats op:
HoGent Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

bijgeleerd, het afstandsleren bevalt me en de

Gewoonlijk schrijf je semester per semester
in. Je kan je traject aan het begin van elk
semester bepalen en indien gewenst nog
bijsturen tot 15 november voor semester
1 en tot 1 maart voor semester 2.

Praktisch

—— Ben jij gepassioneerd door trends?

Volg ons ook op

,

en

2018 – 2019

Indien hardware, besturingssystemen
en netwerken jouw uitdaging zijn, kies
je voor het keuzepakket systeem- en
netwerkbeheer: je leert computernetwerken
opbouwen vanaf kleine thuisnetwerken tot
netwerken in grote bedrijven. Hierbij wordt
de werkwijze van Cisco Discovery gevolgd.

Ook business en ondernemerschap maken
een belangrijk onderdeel uit van de training.
Binnen de opleiding is er ruime aandacht
voor wat ‘een authentieke leeromgeving’
wordt genoemd. Je zal in verschillende
vakken en projecten boeiende opdrachten
mogen uitwerken die rechtstreeks verband
houden met de beroepspraktijk en het
werkveld. Daarbij kan je rekenen op
professionele support door onze docenten
die altijd vakspecialisten zijn. Zo leer
je niet alleen de concrete dagelijkse
beroepspraktijk beter kennen, je scherpt ook
je communicatieve en sociale vaardigheden
aan. Goed kunnen spreken en presenteren,
je standpunt duidelijk maken in je team en
in het bedrijfsleven, kunnen onderhandelen
en overtuigen,… het zijn cruciale skills die
je voorbereiden op de beste jobs en je een
voorsprong geven op de arbeidsmarkt.
Dankzij keuzepakketten kan je de opleiding
op jouw interesses afstemmen. Je hebt
de keuze tussen mobiele applicaties,

Online kopen en verkopen is ‘big business’.
Welke kansen en mogelijkheden liggen
hier voor het grijpen? Hoe geef je je web
shop meer geloofwaardigheid? Hoe doen
we aan Search Engine Optimalisatie?
Het keuzepakket e-business maakt van jou
een expert in het online ondernemen.
Als je kiest voor het keuzepakket main
frameapplicaties en -beheer, dan kies je
voor werken in een informaticaomgeving
die sneller, stabieler en veiliger is dan
om het even welk ander platform.
Als systeembeheerder maak je het
mogelijk dat wereldwijd duizenden
gebruikers tegelijkertijd actief zijn en
de mainframe daarnaast nog tal van
andere (batch)applicaties uitvoert.
Sommige zaken leer je echter pas in de
praktijk. Daarom staan projecten en een
stage op het programma.

MODELTRAJECT 1
60 STUDIEPUNTEN

De bacheloropleiding toegepaste
informatica speelt met haar programma
perfect in op wat de markt en het bedrijfs
leven van vandaag verlangen van een IT’er.
Om performant te kunnen functioneren in
een all-round managementfunctie zal je
dus tijdens je opleiding niet alleen vlot de
nodige IT-skills leren beheersen.

Kies je voor het keuzepakket mobiele
applicaties dan zijn de mogelijkheden talrijk.
Analist, software- of webontwikkelaar
of IT-consulent, het ligt allemaal binnen
handbereik. Zowel native-, web- als
hybride-apps komen aan bod.

Veelgestelde vragen

Toegepaste informatica
Computerarchitectuur
OO programmeren I & II
Analyse I
OO ontwerpen I
Databanken I
Webapplicaties I & II
Probleemoplossend denken I
Computernetwerken I

Math4IT
Management
Internationale communicatie I

Professionele ontwikkeling: projecten, workshops, i1Talent

MODELTRAJECT 2
60 STUDIEPUNTEN

systeem- en netwerkbeheer, e-business en
mainframeapplicaties en -beheer. Elk van
deze keuzetrajecten maken je een specialist
in een specifiek IT-domein.

Bedrijfsmanagement
IT2Business
Analyse II
Onderzoekstechnieken
Probleemoplossend denken II
Databanken II
Besturingssystemen
Internationale communicatie II
OO programmeren III
Webapplicaties III
OO Ontwerpen II

KEUZEPAKKETTEN
PROGRAMMEREN
Programmeren

SYSTEEMEN NETWERKBEHEER
Netwerken

OO Ontwerpen III
Webapplicaties IV

Computernetwerken II
Computernetwerken III

Professionele ontwikkeling: projecten, workshops, i²Talent

Hoe werkt het afstandsonderwijs?
Ongeveer eenmaal per maand plannen we
een contactmoment voor elk opleidingsonderdeel. Deze contactmomenten worden
na 17u ingepland. Je kan dan terecht bij de
vaklector met je vragen en moeilijkheden
met de leerstof. Deze contactmomenten
zijn meestal vrijblijvend.
Voor sommige opleidingsonderdelen zoals
projecten-workshops, is de aanwezigheid
enkele keren verplicht. Voor deze opleidings
onderdelen is er geen examen maar enkel
permanente evaluatie. Voor de meeste
studenten is dat minder dan vijf keer per jaar.
De contactmomenten worden bekendgemaakt bij het begin van elk semester.
Hoe langt duurt de opleiding?
Een voltijdse professionele bachelor duurt
drie jaar. De meeste afstandsstudenten
zijn echter werkstudenten die de opleiding
combineren met een (deeltijdse) job of druk
gezinsleven. Wij raden daarom aan om de
opleiding te spreiden over vier à vijf jaar.
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

MODELTRAJECT 3
60 STUDIEPUNTEN

Er is veel vraag naar hoogopgeleide
IT-professionals: personen die een brede
technische IT-kennis combineren met de
nodige managementvaardigheden om
een bedrijfstrategie om te zetten in een
IT-oplossing.
Deze kennis en expertise zitten vervat in
de opleiding toegepaste informatica van de
HoGent en dankzij het afstandsonderwijs is
het ook mogelijk om werk, gezin en studie
met elkaar te combineren.

Analyse III
Databanken III
Internationale communicatie III
Keuzeopleidingsonderdeel
Future IT

Wanneer zijn de examens?
De examens vinden overdag plaats,
samen met de reguliere studenten.
Hiervoor moet je je dus kunnen vrijmaken.
Er zijn drie examenperiodes: de eerste
examenperiode vindt plaats in de maand
januari, de tweede examenperiode loopt
van de laatste week van mei tot half juni.
De derde examenperiode (‘herexamens’)
vindt plaats vanaf half augustus tot en met
de eerste drie werkdagen (ongeveer) van
september.
Kan je vrijstellingen krijgen?
Wie al een hoger diploma bezit, of credits
behaalde in het hoger onderwijs, kan
voor bepaalde opleidingsonderdelen
vrijstellingen aanvragen. Je moet dit
dossier wel zelf grondig voorbereiden en
stofferen met de nodige bewijsstukken.
Moet ik stage lopen?
In de eindfase van je opleiding staat een
stage op het programma. Afhankelijk van
je specifieke huidige werkomgeving kan je
je stage op de werkvloer volbrengen.
Cursusmateriaal

SPECIALISATIE

MOBIELE APPLICATIES

SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER

MAINFRAMEAPPLICATIES
EN -BEHEER

Stage en bachelorproef - Projecten, i³Talent

E -BUSINESS

Een Belgisch diploma van het secundair
onderwijs is de basisvoorwaarde om deze
opleiding te mogen starten.
Naast de algemene toelatings
voorwaarden moet je ook kunnen
aantonen dat je werkt of werkzoekend
bent. Uitzonderlijk worden ook studenten
tot het afstandsleren toegelaten om
medische redenen.

Het cursusmateriaal wordt online aangeboden. Handboeken kunnen aan
studententarief worden aangekocht in
de Standaard Boekhandel of op school.
Voor meer antwoorden verwijzen we je
door naar www.hogent.be/afstandsleren

