De studie HBO ICT duurt 4 jaar. Ieder jaar bestaat
uit twee semesters.

SEMESTER 1
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DE WERELD
AAN JE VINGERS

Je start met een oriënterend semester. Daarin
maak je kennis met het brede beroepenveld binnen ICT en scherp je je professionele skills aan.

SEMESTER 2

Daarna kies je voor een van de vijf differentiaties:
ga je voor de technische, de bedrijfskundige of
mensgerichte kant van ICT?
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JAAR 2

LOCATIONS

In de volgende drie semesters verdiep je je in een
van de vijf differentiaties en stoom je jezelf klaar
voor een stage.
Begin derde jaar loop je 20 weken stage in
binnen- of buitenland. Vervolgens kies je voor
een professioneel semester met reguliere lessen
of voor een innovatieve route met onderzoek
en ondernemerschap. Ook mag je een semester
invullen met eigen projecten of vakken die jij
relevant vindt.

SEMESTER 1

Je rondt het vierde jaar van de bachelor af met
een afstudeeropdracht in het bedrijfsleven.
SEMESTER 2

De studie is zo ingericht dat jij op momenten dat
je eraan toe bent, zelf kunt kiezen wat je doet.

Alle drie de letters I.C.T. komen terug in de
opleiding HBO ICT. En jij mag bepalen of je gaat
voor Informatie, Communicatie of Technologie.
Daarom hebben we een opleiding ontworpen
waarin je zelf in charge bent. Een opleiding met
een brede oriëntatie, waarbij je je specialiseert
tijdens een van de vijf differentiaties. Sta jij aan
de kant van de techniek? Of ga je liever voor de
business, beveiliging en processen? Na je stage
bepaal je of je de professionele route kiest met
een aangeboden minor of je eigen interesses
ontplooit via de innovatieve route. Kortom: met
HBO ICT heb je de wereld aan je vingers.

BEROEPEN VAN
DE TOEKOMST
SEMESTER 1

DE HAAGSE HOGESCHOOL

SEMESTER 2
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JAAR 4

Professionele route

JAAR 3

OPBOUW VAN DE STUDIE

JAAR 1

Oriënterend Semester

Profileringsruimte
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SEMESTER 2

Software engineer
Chip programmeur
ICT-consultant
Information Security Officer
Contentmanager Netwerkspecialist

SEMESTER 1
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Lead engineer automation
Informatiebeveiliger
Business Analyst

BACHELOR HBO ICT
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