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Niemand  
studeert zomaar. 
En al zeker niet 
in het hoger 
onderwijs. 

Neen, studeren doe je 
gericht. Om je verder 
te ontplooien, voor een 
nieuwe job, voor meer 
werkzekerheid. Of je 
nu al werkt of niet, wie 
studeert, wil resultaat. 
Punt aan de lijn!

En da’s exact wat 
werkplekleren nastreeft: 
een maximaal resultaat 
haal je door theorie en 
praktijk op één lijn te 
zetten. Zo leer je de knepen 
van het vak op de werkvloer 
en op school. Dat zijn de 
graduaatsopleidingen van 
HOGENT ten voeten uit.

Want studeren aan 
HOGENT gaat niet alleen 
over wat er in de boeken 
staat. Het gaat ook over 
wat jij van die boeken vindt. 
Niet enkel over correcte 
antwoorden, maar over de 
juiste vragen stellen. Niet 
enkel over onze wijsheid, 
maar jouw eigenwijsheid.

Als je dus vraagt: ‘waarom 
een graduaat aan 
HOGENT?’ Wel daarom! 
Omdat je behalve een 
stevige vakopleiding, 
ook een future proof-
attitude meekrijgt.

Studeren 
doe je niet 
zomaar.

Ga  
ervoor!

Koen Goethals,
Algemeen directeur 
HOGENT.
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Check 't af!

Je overweegt een graduaat programmeren 
te volgen? Maar je weet niet zeker of het wel 
iets voor jou is. Of het past bij je kwaliteiten, 
verwachtingen en persoonlijkheid?

Match ik met 
programmeren?

Je wordt getriggerd door 
apps en de nieuwste 
ontwikkelingen in de 
IT-wereld.

PC’s, smartphones 
en tablets schrikken 
je niet af. 

Je hebt oog 
voor detail en 
gaat nauwgezet 
aan de slag.

Heb je heel wat kunnen afvinken? Dan 
is deze graduaatsopleiding beslist iets 
voor jou. Voorkennis of een wiskundige 
achtergrond is onbelangrijk.

Je bent erop gebrand een 
oplossing te vinden,  
je geeft niet snel op.

Je denkt out of the 
box en hebt creatieve 
en originele ideeën. 

Je bent een teamspeler. 
Maar je kan ook prima 
zelfstandig werken.

Deadlines schrikken  
jou niet af, meer zelfs,  
ze geven je een boost.

Je wil graag bouwen aan 
digitale toepassingen. 

Je houdt ervan om je de 
nieuwste ontwikkelingen 
eigen te maken. Levenslang 
leren, that’s the spirit!
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In deze graduaatsopleiding 
komen volgende aspecten 
onder meer aan bod:

 → Relevante 
programmeertalen en 
technologieën voor het 
bouwen, onderhouden 
en testen van applicaties.

 → Gespecialiseerde 
kennis van mobiele 
ontwikkeling en web 
ontwikkeling.

 → Het onderbouwen van 
softwareprojecten 
(ontwerp, programmeer-
taal en -methodiek).

 → Het realiseren van 
softwareapplicaties en 
gegevensstructuren.

 → Onderhoud en 
aanpassingen aan 
opgeleverde projecten.

 → Het leveren van input 
bij het opstellen van 
gebruikershandleidingen, 
referentiegidsen en 
online hulpbronnen.

Algemene vakken zoals 
economie, wiskunde en 
talen komen niet aan bod. 
In deze opleiding werken 
we voornamelijk aan 
jouw technische skills. 

Al doende leren 
Wat maakt de opleiding 
zo bijzonder? De 
sterke praktijk- en 
beroepsgerichte aanpak 
waardoor je meteen wordt 
uitgedaagd om jouw 
kennis naar de praktijk 
te vertalen. Nadat je de 
basisbouwstenen van het 
programmeren onder 
de knie hebt, leer je ze 
zelfstandig toepassen in 
digitale werkomgevingen, 
in cases uit het werkveld en 
in een blokstage. Kortom, 
je komt al heel snel samen 
met de eindgebruikers 
tot een afgewerkt en 
inzetbaar resultaat.

In de opleiding wordt per 
semester gewerkt, met 
voor sommige vakken 
permanente evaluatie en 
voor andere een combinatie 
van opdrachten samen 
met een eindevaluatie 
binnen het semester. 

Overdag of 's 
avonds (online)
De opleiding graduaat 
in programmeren omvat 
120 studiepunten. Aan jou 
de keuze of je de opleiding 
volgt overdag, 's avonds 
of een combinatie van 
beide. Je keuze bepaalt 
de duurtijd van je traject.

Wat je ook kiest, de 
minimale duurtijd van 
je studie is 2 jaar. 

De opleiding.

In de graduaatsopleiding 
programmeren word je opgeleid 
om zelf apps en digitale 
toepassingen te programmeren. 

In het avondtraject worden 
de lessen grotendeels 
online aangeboden, 
onder andere via een 
livestream. Je kan alle 
lessen ook achteraf 
bekijken of herbekijken. 
Je kan dus zelf bepalen 
wanneer je de lessen 
volgt. Af en toe worden 
er wel contactmomenten 
georganiseerd 
(bijvoorbeeld voor een 
infosessie bij aanvang 
van het academiejaar of 
een evaluatie) op campus 
Schoonmeersen in Gent 
of op campus Aalst.

Wil je later instappen in het 
academiejaar? Dan kun je 
in februari voor bepaalde 
opleidingsonderdelen 
aansluiten bij het tweede 
semester. Voor de 
dagopleiding kan je ook 
je eerste jaar onmiddellijk 
starten in februari.

Opleiding 
combineren 
met werk
In het avondtraject 
kan je de opleiding 
programmeren 
combineren met een 
job overdag. Maar ook 
het dagtraject kan je 
combineren met een 
deeltijdse job en vakken 
uit het avondtraject 
waarbij je het programma 
spreidt op jouw maat. 

Dit kan je bespreken met 
de studietrajectbegeleider 
van de opleiding. Vraag 
gerust om hulp of advies. 
Samen vinden we de 
beste oplossing. 

Studietrajectbegeleider
Amber Steen
T 09 243 34 87
amber.steen@hogent.be

Stage
Stages vinden plaats 
overdag. Er kan bekeken 
worden of een stage 
op de eigen werkplek 
mogelijk is. Studenten 
in het avondonderwijs 
kunnen ’s avonds een stage 
doen in de vorm van een 
werkpleksimulatie.

Steunmaatregelen
Er zijn enkele mogelijke 
steunmaatregelen 
voor als je werken en 
studeren wil combineren 
zoals opleidingsverlof, 
opleidingscheques, …

Meer info vind je op 
hogent.be/student/
begeleiding/werken-
en-studeren/

Opleiding volgen 
als werkzoekende
De graduaatsopleiding 
programmeren is erkend 
door VDAB en leidt op tot 
een knelpuntberoep, 
wat je een grote kans 
op werk biedt. Als je de 
opleiding volgt via de 
VDAB kan je je uitkering 
behouden en geniet je 
financiële voordelen. Je 
moet wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen.  
Meer info vind je op vdab.be/ 
vrijstellingen/erkend

De flexibele trajecten van de graduaatsopleidingen 
maken het mogelijk om zo’n opleiding met een 
job te combineren. Ook als je werkzoekende bent, 
kan een graduaatsopleiding heel interessant zijn.
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Opleidingstabellen.

Graduaat in het programmeren semester studieptn

Modeltraject 1

Werkveld contact & Nieuwe technologie 1 en 2 4

Programmeren basis 1 12

Analyse 1 6

Digitale werkomgeving workshop 1 1 3

Web 1 1 3

Databanken 1 6

Programmeren gevorderd 2 9

Workshop communicatietechnieken 2 3

Ontwerp 2 4

Web 2 2 6

Digitale werkomgeving workshop 2 2 4

Totaal 60

Graduaat in het programmeren semester studieptn

Modeltraject 2

Web 3 1 6

Web 4 1 6

Projectwerk 1 9

Programmeren specialisatie 1 6

Organisatie 1 3

Stage 2 24

Mobile 2 6

Totaal 60

Dagtraject in twee jaar

Studiepunten drukken het gewicht 
uit van een opleidingsonderdeel 
binnen een opleiding. Eén studiepunt 
staat voor 25 à 30 uren totale 
studietijd. De meest recente versie 
van de opleidingstabellen vind je op 
hogent.be/studiefiches
 

Deze opleiding omvat  
120 studiepunten.

Meer info over de inhoud, 
de manier van evaluatie, 
de werkvormen, de 
gewenste begin- en 
eindcompetenties? 
Mail naar  
luc.vervoort@hogent.be

Opleidingsonderdelen (vakken) waarin werkplekleren aan bod komt:  
dat kan in de vorm van praktijklessen, bedrijfsbezoeken, cases, gastprekers, stages, … 

IN  
AALST  

EN  
GENT
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Avondtraject in vier jaar

Graduaat in het programmeren semester studieptn

Modeltraject 1

Programmeren Basis 1 1 6

Digitale werkomgeving workshop 1 1 3

Analyse 1 6

Programmeren Basis 2 2 6

Web 1 2 3

Databanken 2 6

Totaal 30

Graduaat in het programmeren semester studieptn

Modeltraject 2

Programmeren gevorderd 1 9

Workshop communicatietechnieken 1 3

Ontwerp 1 4

Web 2 2 6

Werkveld contact & Nieuwe technologie 2 4

Digitale werkomgeving workshop 2 2 4

Totaal 30

Graduaat in het programmeren semester studieptn

Modeltraject 3

Web 3 1 6

Programmeren Specialisatie 1 6

Organisatie 1 3

Web 4 2 6

Projectwerk 2 9

Totaal 30

Graduaat in het programmeren semester studieptn

Modeltraject 4

Werkpleksimulatie 1 en 2 24

Mobile 1 6

Totaal 30

1.
Het beroep van 
ontwikkelaar staat in de top 
10 van knelpuntberoepen.

2.
De lesgevers zijn 
toegankelijk en betrokken. 

3.
Een gevarieerde instroom? 
Geen probleem. Je krijgt de 
begeleiding die bij jou past. 

4.
En een traject op jouw 
maat? Dat krijgen 
we wel gefikst. 

Waarom  
deze 
opleiding?
Onze 
troeven.

Opleidingsonderdelen (vakken) waarin werkplekleren 
aan bod komt: dat kan in de vorm van praktijklessen, 
bedrijfsbezoeken, cases, gastprekers, stages, … 

*met minimumaantal contactmomenten op de campus.

ONLINE*
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Na je opleiding heb je de 
keuze: verder studeren of 
meteen gaan werken.

Werken
Als je je opleiding succesvol beëindigt, 
krijg je het ‘Diploma van gegradueerde 
in het programmeren’. Dat is een 
officieel Europees erkend diploma. 
De graduaatsopleiding zet je in de 
ideale startpositie voor een job als 
junior ontwikkelaar, programmeur, 
technicus, computeroperator, tester, … . 
Dankzij een praktische beroepsgerichte 
invulling van de opleiding ben je immers 
onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt. 
Of misschien ga je als zelfstandig 
ondernemer aan de slag. Hoe dan ook 
staat je een boeiende carrière te wachten. 

Verder studeren
Heb je de smaak te pakken en wil je 
verder studeren? Dat kan! HOGENT biedt 
een vervolgtraject aan waarmee je een 
professionele bachelor in de toegepaste 
informatica kan behalen. Het traject 
omvat vrijstellingen voor studenten 
met het diploma van gegradueerde in 
het programmeren. Daarnaast kan je 
als student bijkomende vrijstellingen 
aanvragen op basis van Eerder 
Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder 
Verworven Competenties (EVC’s). 

Heb je nog vragen? Of wil je meer 
informatie over het vervolgtraject 
naar bachelor in de toegepaste 
informatica? Neem dan contact op 
met de studietrajectbegeleider van de 
bacheloropleiding: hogent.be/student/
begeleiding/studietrajectbegeleiders/

Ontdek alle mogelijkheden op 
hogent.be/verder-studeren

Ongetwijfeld heb 
je heel wat vragen. 
Hieronder vind je alle 
praktische informatie 
en antwoorden op 
enkele van de meest 
gestelde vragen.

Waar en wanneer kan ik deze 
graduaatsopleiding volgen? 
De dagopleiding kan je volgen in Gent 
(campus Mercator) en Aalst.  
De avondopleiding volg je online. Af en 
toe worden er wel contactmomenten 
georganiseerd (bijvoorbeeld voor een 
evaluatie) op campus Schoonmeersen 
in Gent of op campus Aalst.

Campus Mercator 
gebouw C 
Nonnemeersstraat 19 
9000 Gent 

Campus Schoonmeersen 
Valentin Vaerwyckweg 1 
9000 Gent

Campus Aalst
Arbeidstraat 14
9300 Aalst

Wat zijn de 
toelatingsvoorwaarden?
Je kan starten met een 
graduaatsopleiding als je een diploma 
secundair onderwijs (ASO, TSO of 7e 
jaar BSO) bezit. Maar ook als je een 
getuigschrift hebt behaald van de 3e 
graad BSO dat minstens 3 jaar oud 
is. Voldoe je aan geen enkele van 
deze voorwaarden? Dan moet je een 
toelatingsproef afleggen. Die proef 
gaat na of je de nodige kennis en 
vaardigheden bezit om te starten met 
een graduaatsopleiding. Een volledige 
lijst van geldige studiebewijzen en 
meer informatie over de toelatingsproef 
vind je op hogent.be/inschrijven

Wat na je 
diploma?

Info.
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Hoeveel kost de opleiding?
Wat alle studenten moeten betalen, is het 
inschrijvingsgeld. Het bedrag hangt af van 
het aantal studiepunten dat je opneemt en 
of je al dan niet beursstudent bent.

Voor 2021-2022 bedraagt het 
inschrijvingsgeld: 

 → Niet-beursstudent 
Vast gedeelte 247,90 euro 
Variabel gedeelte per studiepunt 
11,90 euro

 → Bijna-beursstudent 
Vast gedeelte 247,90 euro 
Variabel gedeelte per studiepunt 
4,30 euro

 → Beurstariefstudent 
Vast bedrag 113,20 euro 

Het aantal studiepunten dat je 
opneemt voor een jaar hangt af 
van je traject, dit kan je zien in de 
opleidingstabellen in deze brochure. 

Voorbeeld: voor een modeltraject van 
60 studiepunten bedraagt het studiegeld: 

 → € 961,90: niet-beursstudent 
(€ 247,90 + € 11,90 per studiepunt)

 → € 505,90: bijna-beurstariefstudent 
(€ 247,90 + € 4,30 per studiepunt)

 → € 113,20: beurstariefstudent (vast bedrag)

Je houdt best ook een budget 
opzij voor de aankoop van leer- en 
werkmaterialen. Je hebt vooral een 
laptop nodig in de opleiding.

Laptop aankopen? Check op hogent.be/ 
opleidingen/graduaten/
programmeren/computervereisten/ 
welk toestel je best aankoopt. Heb 
je hiervoor financiële ondersteuning 
nodig? Neem contact op met een 
zorgmedewerker via zorg@hogent.be.

Wat zijn studiepunten?
Een volledige graduaatsopleiding 
telt 120 studiepunten. Studiepunten 
drukken het gewicht uit van een 
opleidingsonderdeel binnen een 
opleiding. Eén studiepunt staat voor 
25 à 30 uren totale studietijd (inclusief 
aanwezigheid in lessen en thuiswerk).

Wat met leerkrediet?
Graduaatsopleidingen werken 
niet met leerkrediet. Je kan ook 
een opleiding starten wanneer je 
geen leerkrediet meer hebt.

Nog vragen?
Neem contact op via luc.vervoort@hogent.be

Hoe, waar en wanneer 
kan ik inschrijven?
Heb je de knoop doorgehakt 
en weet je wat je wil studeren? 
Sta je te popelen om je in te 
schrijven aan HOGENT?

Alle info over de inschrijvingen vind je 
op hogent.be/student/inschrijven
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Hoe ziet een academiejaar eruit?

Start van het jaar
Het academiejaar start op 
maandag 27 september 2021. 
Het jaar bestaat uit twee 
semesters (september tot 
januari en februari tot juni). 
Daartussen heb je een week 
intersemestrieel verlof.

2.

3.

4.

Eerste semester
Het eerste semester omvat 
zeventien weken onderwijs- 
en evaluatieactiviteiten, 
onderbroken door de 
kerstvakantie. 

Tweede semester
Na deze periode start het 
tweede semester, dat 
bestaat uit negentien weken 
onderwijs en evaluatie, 
onderbroken door twee 
weken paasvakantie.

Vakantie
Daarna geniet je 
van zeven weken 
zomervakantie.

Klaar voor elk scenario
In het dagprogramma volg je de lessen best op 
de campus. In rechtstreekse interactie met je 
medestudenten en docenten. Dat hebben wij ook het 
liefst. Moeten we door omstandigheden toch onze 
aanwezigheid op de campus beperken? Dan krijgen 
practica, labo’s, ateliers en werkcolleges voorrang. Net 
omdat dat de pijler is van ons onderwijs: al doende 
leren en je kennis meteen omzetten in praktijk. En 
daar blijven we volop op inzetten, wat er ook gebeurt.
 
Kijk voor de laatste info op hogent.be/een-vlotte-start

1.
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SIMON zegt
Tijdens de onthaaldagen 
krijg je een link om de 
zogenaamde SIMON-test in 
te vullen. Deze test bestaat 
uit twee soorten vragen:

 → Vragen die peilen naar 
vaardigheden zoals: 
taal-, redeneer-, en 
studeervaardigheden. 

 → Vragen over attitudes 
zoals: zelfvertrouwen, 
motivatie, doorzettings-
vermogen.

 
Na deze vrijblijvende test 
geven we je persoonlijke 
feedback. Zo krijg je zicht 
op welke startcompetenties 
je al goed onder de knie 
hebt en aan welke je nog 
moet sleutelen. 

Studieadvies
Heb je echt geen idee 
welke studie het best bij jou 
past? Of twijfel je tussen 
twee of drie verschillende 
opleidingen? Dan helpt 
onze studieadviseur je 
met alle plezier op weg.

Neem contact op via  
T 09 243 33 89 of  
pascal.vangeit@hogent.be

Bijzonder statuut
HOGENT biedt de kans 
om een bijzonder statuut 
aan te vragen voor:

 → topsporters
 → ondernemers
 → professionele 
kunstenaars

 → uitvoerders van 
mandaten in een 
bestuursorgaan 
van HOGENT

 → uitvoerders van 
mandaten in de politiek

Studietraject- 
begeleiding

 → Heb je vragen over 
je opleiding of 
studietraject?

 → Ga je voor een diploma- 
of creditcontract?

 → Wil je weten welke 
vrijstellingen of credits 
je kan inbrengen?

 → Zou je beter deeltijds 
of voltijds studeren?

 → Vragen over 
bijzonder statuut?

 → Wil je individuele 
onderwijs- en 
examenmaatregelen 
(IOEM) aanvragen o.b.v. 
bijzonder statuut?

Wens je meer info over 
IOEM, surf dan naar 
hogent.be/student/
wegwijs-hoger-onderwijs/
bijzonder-statuut/

Vraag ons gerust om hulp
of advies. Samen vinden
we de beste oplossing.
Je kan altijd terecht bij je
studietrajectbegeleider.
Amber Steen
T 09 243 34 87
amber.steen@hogent.be 

Studiebegeleiding
Sommige studenten 
hebben moeite om de 
juiste studiemethode 
te vinden: 

 → leerstof onthouden 
lukt niet goed

 → gebrek aan studiedrive
 → uitstelgedrag
 → problemen met 
studieplanning

 → angst voor black-outs

Bij dergelijke problemen 
kan je rekenen op 
je studiebegeleider. 
Samen gaan jullie op 
zoek naar een geschikte 
studieoplossing, zodat je 
slaagkansen verhogen.

Els Michiels
T 09 243 38 88
els.michiels@hogent.be

Studenten- 
begeleiding+ : 
ondersteuning 
voor studenten 
met een 
functiebeperking
Heb je een auditieve, 
motorische of visuele 
beperking? Kamp je 
met een chronische 
aandoening? Een 
leerstoornis of 
ADHD? Een geestelijk 
gezondheidsprobleem? 
Dan kom je in aanmerking 
voor het speciaal statuut 
‘studeren met een 
functiebeperking’. Het 
begrip ‘functiebeperking’ 
slaat op elke lichamelijke of 
geestelijke beperking die je 
parten speelt bij je studie.
Hoe kunnen we je helpen? 
Door enkele aanpassingen 
door te voeren waardoor jij 
net dezelfde kansen krijgt 
om met succes hoger 
onderwijs te volgen. 

Een team met veel 
expertise en goesting staat 
voor je klaar. Ze zullen je 
persoonlijk begeleiden, 
groepstrainingen 
organiseren, je tal van 
tips en tricks aanreiken, 
enzovoort. Kom dus gerust 
eens langs. In alle openheid 
werken ze een oplossing uit 
op maat van je specifieke 
noden en wensen. 

Je kan alle info terugvinden 
op hogent.be/ 
functiebeperking

STUVO
STUVO is een afkorting voor 
‘studentenvoorzieningen’. 
STUVO omvat alles, 
behalve leerstof. Het is een 
ruime en laagdrempelige 
dienstverlening voor 
elke student. Bij STUVO 
kan je terecht voor 
al je vragen over:

 → zorg
 → huisvesting
 → catering
 → mobiliteit
 → (top)sport
 → cultuur
 → studentenwerking
 → studentenparticipatie

STUVO
Overwale 42
9000 GENT
T 09 243 37 38
hogent.be/stuvo

Psychosociale 
en financiële 
ondersteuning
Voel je je niet zo lekker 
in je vel? Dan luisteren 
we graag naar je verhaal. 
Zo kan je bij de afdeling 
Zorg van STUVO terecht 
met al je vragen over:

 → emotionele problemen
 → relationele problemen
 → faalangst
 → uitstelgedrag
 → gebrek aan assertiviteit
 → informatie over 
studietoelagen

 → vermindering op 
het studiegeld

Je staat er  
niet alleen 
voor.

Als student 
verdien je 
een goede 
begeleiding. 
Dat vinden we 
bij HOGENT 
heel belangrijk. 
Daarom voorzien 
we tal van 
begeleidings-
maatregelen.
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Kies zelf hoe en wanneer  
je je studiekeuze wil maken. 

We zijn er voor jou. Het hele jaar door.

 →  verken ons volledige opleidingsaanbod
 →  bezoek onze campussen, fysiek of virtueel
 →  chat met studenten, oud-studenten of lectoren
 →  doorblader onze cursussen
 →  bekijk welke ondersteuning je kan krijgen bij je opleiding 
 →  woon een infosessie bij 

Ontdek het allemaal op hogent.be/ontdek  

hogent.be

https://www.hogent.be/opleidingen/
https://www.hogent.be/360/
https://www.hogent.be/chat/
https://www.hogent.be/ontdek/cursussen/
https://www.hogent.be/ontdek/ondersteuning/
https://forms.summit.nl/Hogent/InfomomentenOnline/open/17b41a35-ff37-4ef3-a123-7d273d319824
https://hogent.be/ontdek/
https://hogent.be/

