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Deeltijd
Contactmomenten

De contactmomenten zijn op dinsdagavond
online en op donderdagavond op de Haagse.
Gedurende de week heb je daarnaast
vanzelfsprekend nog contact met je
medestudenten op de manier die jou het
beste uitkomt: je kunt afspreken om op andere
avonden bij elkaar te komen op de Haagse,
maar kunt ook online met elkaar samenwerken.
Wat we van jou verwachten, is een actieve
bijdrage, dat je zelf met de leerstof aan de slag
gaat door dit toe te passen op de verschillende
casussen en je eigen werkplek, dat je leert van
de docent en je medestudenten en dat je de
discipline hebt om naast de contacturen met de
opleiding nog tenminste 14 uur aan zelfstudie te
besteden.

Meer weten?

Meer informatie over de nieuwe deeltijdopleiding
kun je vinden op www.dehaagsehogeschool.nl
Heb je nog vragen? Neem dan contact op via
HBO-ICT-deeltijd@hhs.nl

dehaagsehogeschool.nl

Instroomeisen
• 	Met betrekking tot
opleidingsniveau worden
dezelfde eisen gesteld als
aan voltijdstudenten: een
afgeronde opleiding mbo
niveau 4, of minimaal havo;
•	Een geschikte werkplek
in de eerste 2 jaar van de
opleiding is zeer gewenst. Om
te kunnen starten met jaar
3 is een geschikte werkplek
verplicht. Of jouw werkplek
geschikt is, verifieert jouw
studieloopbaanbegeleider door
middel van de werkplekcheck.
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4 jaar

Bachelor
Den Haag,
hoofdvestiging
240 ECTS
Bachelor of Science

HBO-ICT SOFTWARE
ENGINEERING DEELTIJD
ICT is een drijvende kracht achter onze
economie: veel van wat we dagelijks doen
zou inmiddels onmogelijk zijn zonder
ICT. Denk aan pinnen, internetbankieren,
routes plannen, hersenen opereren,
online winkelen of verzekeringsrisico’s
berekenen. Daarnaast ontwikkelen het
vakgebied en de wereld om ons heen
zich razendsnel.

Stefan van Doodewaard over het
luchtvaartproject

“

Het hardcore programmeren vind
ik het meest interessant; applicaties
maken. Tijdens een van de projecten
moesten we een luchtvaartapp maken.
De app moest de meest efficiënte
manier uitrekenen om van A naar B te
vliegen. Om dat te bepalen moesten we
overal rekening mee houden: wanneer
mogen vliegtuigen stijgen en landen,
wat is de capaciteit en wat zijn de
brandstofkosten? De app combineerde
meerdere vliegtuigen tegelijk én
meerdere vliegvelden. Dat was dus
wel een heftig project, meteen al in
het eerste blok van de studie. Toen we
daar een 8 voor kregen, was dat een
geweldige motivatie.

”

Tijdens de deeltijdstudie HBO-ICT Software
Engineering leer je de ins en outs van software
ontwikkeling: de technieken en tools, maar
ook factoren buiten de techniek waarmee je
rekening moet houden in het ontwikkelproces.
Daarnaast vinden wij het belangrijk jou de
bagage mee te geven om in een constant
veranderende omgeving te kunnen werken
als inhoudelijk deskundige die in staat is over
de grenzen van het eigen vakgebied heen te
kunnen denken, communiceren en handelen.

Jaar 1

Semester 1: orientatiesemester
Business Processes & Requirements
Database Querying
Introduction Programming

Semester 2: programming
Information Modeling
Design
Eventdriven Programming

Jaar 2

Semester 3: object oriented software
engineering
Object Oriented Software Engineering

Semester 4: web applications

Jaar 3

Semester 5: advanced Databases
Modelling & Databases
Data Warehousing
Big Data

Semester 6: secure enterprise architectures
DevOps
Architectuur

Jaar 4

Semester 7: onderzoekssemester
Reseach on Trends in Technology

Semester 8: (afstuderen)

Voor wie?

De deeltijdopleiding HBO-ICT Software
Engineering leidt op tot Bachelor of Science
en is geschikt voor jou als je al werkzaam bent
in de IT en graag verder zou willen doorgroeien
in je functie richting software development.
Deze opleiding kan ook interessant voor jou
zijn als je nog niet werkzaam bent in de IT maar
wel graag als software ontwikkelaar zou willen
werken. Als je in de deeltijdopleiding HBO-ICT
Software Engineering start, is het de bedoeling
dat je uiterlijk in het tweede studiejaar een
baan als software developer hebt bemachtigd.
Jouw werkervaring is namelijk een essentieel
onderdeel van het leerproces op school.

Onderwijsaanpak & verwachtingen

De onderwijsopzet in de deeltijdopleiding
Software Engineering is ingericht op een actief
leerproces van jou als student. Er worden dus
geen klassieke hoorcolleges gegeven! Thuis
bestudeer je de theorie en maak je opdrachten.

web applications

De contactmomenten met de docenten worden
gebruikt om met elkaar samen te werken aan
een casus en om dieper op de materie in te
gaan. Ook zorg je ervoor dat je op je werkplek
verder aan de slag gaat met hetgeen je op
school aangereikt krijgt.

Het programma

Het programma is gebaseerd op semesters van
20 weken die per semester 30 studiepunten
(ECTS) opleveren. Een overzicht vind je in de
tabel op de rechterpagina.
Het eerste semester is oriënterend van aard en
beslaat de breedte van het vakgebied van de IT,
inclusief een introductiecursus Programming. Na
het eerste half jaar worden specifiekere semesters
over Software Engineering aangeboden.
Gedurende alle semesters werk je aan je
professionele vaardigheden zoals plannen,
samenwerken, onderzoek doen en aan je
communicatieskills. Ook jouw Nederlandse
taalvaardigheid komt in het onderwijs aan bod.

Tony van Leeuwen over het verschil
met het mbo

“

Tijdens mijn mbo-opleiding ben ik
ooit gezakt voor het vak programmeren.
Dat is nu een heel groot deel van mijn
opleiding! Ik leer ik veel meer dan op het
mbo. Hier krijg ik voor het eerst een goed
beeld van de mogelijkheden en dat heeft
me nóg leergieriger gemaakt. In mijn
vrije tijd zoek ik dingen op die niet eens
verplichte lesstof zijn. Het is echt leuk
om zo uitgedaagd te worden

”

