
elkom bij de 
online 
voorlichting 
HBO-ICT
deeltijd

De sessie wordt niet 
opgenomen. Je kunt wél 
een pdf van de presentatie 
krijgen.

Gebruik de 
chatfunctie om je 
vragen te stellen



Presentatie

Theo Tan

Moderators (chat)

Marc van Walt Meijer

HBO-ICT Windesheim

Wie zijn wij?



HBO-ICT Windesheim

Stel je vraag straks gerust via de chat in Teams!



• Voor wie?

• Opbouw studie

• Studiemodel: bouwstenen van de studie

• Aanmelden

• Vragen

HBO-ICT Windesheim

Inhoud



Deeltijdonderwijs = volwassenenonderwijs

Je hebt ten minste 2 jaar werkervaring.

Omscholers zijn ook van harte welkom!

Aandachtspunten:

• Taalvaardigheid (Nederlands)

• Voorkennis op ICT-gebied

HBO-ICT Windesheim

Voor wie?



HBO-ICT Windesheim

Wat is jouw situatie?



• Programma 4 jaar, tenzij…..

• Per week:
• 20-30 uur studielast (afhankelijk van kennis en ervaring)
• Tussen 8 en 11 contacturen
• Vrijdag 08.30 – 18.30 uur
• Dinsdagavond 18.30-21.30 uur

• Maak dus werkafspraken (met werkgever, thuisfront, vrienden …)

Programma

Studiemodel



• Onderwijs is georganiseerd in modules.
• Een module is een thematische bundeling van onderwijs.

• Een module duurt één semester (20 weken).
• Een studiejaar kent twee semesters. 

• In een semester kunnen meerdere modules worden aangeboden.

• Na afronding van een module heb je 30 EC (European Credits) verdiend.

• Toetsing aan de hand van leeruitkomsten.

• Leeruitkomsten toon je aan d.m.v. toetsen of eigen portfolio o.b.v. 
werkervaring

Studiemodel

Module



• Werken aan beroepsproducten (beschreven in leeruitkomsten) staat 
centraal

• Toetsing van leeruitkomsten met diverse toetsvormen
• Waar mogelijk wordt samengewerkt in een projectgroep
• In de hoofdfase streven naar leren op de werkplek
• Ondersteunend onderwijs, online en op school
• Procesbegeleiding
• Studentbegeleiding

Studiemodel

Opbouw van een module 



elke vragen heb je tot nu 
toe over de opleiding?



HBO-ICT Windesheim

Opbouw van de studie

Bedrijfsprocessen en dynamische webapplicaties (30EC)

Werken aan veranderende bedrijfsconcepten (30EC)
(hierin keuze voor specialisme)

Keuze 3 (30EC)

Keuze 4 (30EC)

Afstuderen (30EC)

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Keuze 1 (30EC)

Keuze 2 (30EC)

Multidisciplinaire opdracht (30EC)
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✓Startmodule voor elke student

✓Kennismaken met de verschillende uitstroomprofielen (BIM, IDS, SE)

✓Samenwerken in groepsproject: ontwerp en bouw webshop

• Projectmanagement en projectbegeleiding

• Ontwerpen, realiseren en testen

• Studentbegeleiding en workshops over studievaardigheden en 
samenwerken

Propedeuse

Module 1: Bedrijfsprocessen en dynamische 
webapplicaties



…maken we samen een goede start

• Wennen aan studeren op hbo-niveau 

• Kennismaken met medestudenten en docenten

• Zicht op inhoud opleiding (leeruitkomsten) en vervolg studie

• Informatie over mogelijkheden om je kennis, werkervaring en 
vaardigheden aan te tonen in een portfolio-assessment

Propedeuse

Tijdens module 1…



✓Multidisciplinair project
✓Werken vanuit de verschillende uitstroomprofielen (BIM, IDS, SE)
✓Multidisciplinair samenwerken in groepsproject: onderzoek, ontwerp, 

bouw en advies over bedrijfsproces, infrastructuur en software

• Managen van een project en Adviseren
• Studentbegeleiding en workshops over studievaardigheden en 

samenwerken
• Module kan aangetoond worden door werkervaring (portfolioassessment)

Propedeuse

Module 2: Werken aan veranderende 
bedrijfsprocessen



• Propedeuse bestaat uit 60 European Credits (EC) 

• Doorstroomnorm: 50 EC uit propedeuse voor toelating tot hoofdfase

• Bij minder punten:
o Afspraken maken voor afronding (Onderwijsovereenkomst)

o Na 2e jaar altijd eerst propedeuse afronden

• We helpen je graag om dit te voorkomen!

Studieadvies na propedeuse

Studieresultaten



• Business IT & Management

• Software Engineering

• IT Infrastructure Design and Security

Snel zicht op de uitstroomprofielen in jaar 1 van de bachelor HBO-ICT!

Hoofdfase Studie

Uitstroomprofielen



Business Process Management
Je verbetert bedrijfsprocessen met behulp van IT.

Data Science
Je signaleert trends met door het verzamelen en analyseren van data.

Management of IT
Je ontwerpt de best passende IT-inrichting bij elk type organisatie.

Uitstroomprofielen

Business IT & Management
De brug slaan tussen bedrijfsvoering en informatievoorziening



Object oriented Software Design and Development
Je ontwerpt, ontwikkelt en beheert een object-georiënteerd softwaresysteem. 

Web Development
Je ontwerpt en ontwikkelt een veilige webapplicatie onder een software-architectuur.

Quality in Software Development
Je ontwerpt en ontwikkelt met design patterns een eigen software-architectuur voor een 
complex softwaresysteem. 

Uitstroomprofielen

Software Engineering
Ontwerpen, programmeren en testen



Hybrid Cloud Infrastructure
Je ontwerpt een IT-infrastructuur en realiseert een Proof of Concept.

Cloud Architecture and Automation
Je visualiseert met architectuurmethoden de relatie tussen business en IT en brengt eisen 
voor IT-infrastructuuroplossingen in kaart, introduceert en test deze.

Applied IT Security
Je leert hoe je informatie moet beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik.

Uitstroomprofielen

IT Infrastructure Design and Security
Ontwerpen, inrichten, beheren en beveiligen van IT- infrastructuren



Uitstroomprofielen

Weet jij al welke richting je aanspreekt? 
Zijn er vragen op dit moment? 



✓Flexibiliteit én duidelijkheid
✓Mogelijkheid om te specialiseren OF te verbreden
✓Mogelijkheden om werkervaring te verzilveren
✓Leeruitkomsten aantonen op je werkplek

• Persoonlijke aandacht, persoonlijke leerroutes
• Veel contact met docenten en coach
• Betrokken bij jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling

Inschrijven

Wat biedt Windesheim?



Kijk voor kosten op de website voor de meest actuele informatie.

Toelaatbaar met havo- of vwo-diploma, mbo niveau 4- opleiding of na een 
succesvolle 21+-toets. 

Studentenadministratie gaat over toelating! 

Inschrijven

Toelating, kosten en aanmelding



✓Meld je zo spoedig mogelijk aan, dan is er voldoende tijd voor de 
online intake.

✓Aanmelding verloopt via Studielink.

Functiebeperking of behoefte aan taalondersteuning? 

✓Vink dit dan aan bij de aanmelding in Studielink.

Inschrijven

Aanmelding



Na aanmelding:

• Mail ter bevestiging van je aanmelding

• Intake-/ informatiebijeenkomst (in groepjes)

• Mogelijkheid voor persoonlijk intakegesprek op later moment

Na aanmelding checkt de Studenten Administratie of je aan de 
toelatingseisen voldoet. Daarna kun je officieel worden ingeschreven.

Inschrijven

Intake



• Je volgt dan een half jaar onderwijs en ontvangt een certificaat.
• Een zelfstandige module doorlopen kost 2.850 euro.

Modules:
• Object Oriented Software Design & Development start september
• Business Process Management start september
• Data Science start februari

Zelfstandige modules

Je kunt sommige modules ook separaat volgen



• Voor wie?

• Opbouw studie

• Studiemodel: bouwstenen van de studie

• Aanmelden

HBO-ICT Windesheim

Terugblik



VRAGEN!?

Bedankt voor je aandacht!


