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Wat deed jij toen je wakker werd?
Whatsappen, een foto op Snapchat
zetten? Later checkte je waarschijnlijk in
met je ov-chipkaart, nam je vluchtig het
nieuws door en maakte je nog even een
tientje over naar je vrienden voor die
avond in de kroeg. Dit alles is mogelijk
dankzij life changing ICT.
Bedenk jij dingen waar mensen en bedrijven
echt iets aan hebben? Kick je op technologie?
Combineer jij creativiteit met functionaliteit? Met
HBO-ICT ligt de wereld letterlijk aan je vingers.
Want ICT komt overal terug. In apps op je mobiel,
in transportsystemen, in de beveiliging van
bankgegevens, in online betalen in wifi-netwerken
en nog veel meer. Met deze opleiding werk je
aan ICT-oplossingen die de maatschappij of het
bedrijfsleven helpen om bepaalde problemen op
te lossen. Daarmee kun je alle kanten op.
De opleiding is zo ontworpen dat je zelf in
charge bent: jij bepaalt de invulling van je studie.
Tijdens de opleiding krijg je vijf keuzemomenten
waarin jij bepaalt hoe je je studie HBO-ICT
invult. Dat zie je ook op de binnenkant van
deze flyer. Naast deze flexibiliteit wordt het
onderwijs continu geactualiseerd op basis
van de ontwikkelingen in het ICT-vakgebied
en de vraag uit de arbeidsmarkt. Zo zorgen we
voor een actueel en flexibel aanbod.

dehaagsehogeschool.nl
dehaagsehogeschool.nl/ict

“Veel HBO ICT-studenten
krijgen na hun stage een baan
aangeboden. Ze kunnen rekenen
op een grote baanzekerheid,
omdat ze beide talen spreken:
die van ICT en van de business.”
Hamza Soekhai
docent HBO-ICT

Kijk op onze website voor meer informatie over
de keuzemomenten. Lees hier tevens meer
over de technology driven en business driven
differentiaties die wij aanbieden, en op welke
vestigingen van De Haagse Hogeschool deze te
volgen zijn. Instromen kun je met een havo- of
vwo- of MBO 4-diploma op zak.
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De studie HBO-ICT is zo ingericht dat jij zelf de inhoud en het verloop
van je studie bepaalt: gedurende de vier jaar krijg je vijf keuzemomenten,
zodat jij de opleiding naar wens kan inrichten. Waar kies jij voor?
Wij bieden je een start met een brede
oriëntatie in het eerste semester. Daarin
maak je kennis met het brede beroepenveld
binnen ICT en scherp je je professionele

skills aan. Je krijgt vakken vanuit alle differen
tiaties. Op elke vestiging is dit eerste semester
hetzelfde, het maakt dus niet uit waar je
start. Als je deze stevige basis hebt gelegd,
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kies je voor een van de vijf differentiaties
in het differentiatieprogramma: ga je
voor de technische of bedrijfskundige
kant van ICT of kies je voor een mix met
Innovative Development? In de volgende
drie semesters verdiep je je in een van
de differentiaties en stoom je jezelf klaar
voor een stage. In het derde jaar bepaal jij
welk afstudeerprogramma je wilt volgen
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en dit geldt ook voor de keuze van je minor in
jaar vier: je kiest zelf een invulling die past bij
jouw persoonlijke interesses en ambities om
je kennis te verbreden of juist te verdiepen.
Voordat je je Bachelor of Science mag noemen,
werk je in jaar vier individueel aan een praktijk
opdracht waarbij onderzoek een grote rol
speelt en waar je van A tot Z zelf invulling
geeft aan de laatste stap van je studie.

