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1   Over het Opleidingsstatuut (OS)

In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is in artikel 7.59 verplicht
gesteld dat een hogeschool zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), een studentenstatuut
vaststelt en bekendmaakt.

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen noemen we het gedeelte van dat Statuut dat voor alle
studenten van de HAN gelijk is – het zogeheten instellingsspecifieke deel – het Studentenstatuut.
Je vindt het Studentenstatuut en alle bijbehorende regelingen op de website van de HAN:
http://studentenstatuut.han.nl.

Het opleidingsspecifieke deel heet bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het Opleidingsstatuut
(OS).
Het Opleidingsstatuut bestaat uit vijf delen:

Deel 1: Algemeen deel (Opleidingsstatuut)
Deel 2: Onderwijs en Examenregeling (OER) waarin het onderwijs, de examens en de tentamens
van jouw opleiding zijn geregeld.
Deel 3: Reglement Examencommissie
Deel 4: Regeling Tentamenbureau
Deel 5: Reglement Opleidingscommissies.

NB. Deel 1 is zuiver informatief. Daaraan zijn geen rechten te ontlenen. Aan de overige delen worden wel
rechten en verplichtingen ontleend; dat zijn juridisch geldende regelingen.

1.1   Voor welke opleiding is dit Opleidingsstatuut?

Dit is het Opleidingsstatuut van de volgende opleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(BRIN‑nummer: 25KB. De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register dat door het Nederlandse
Ministerie van OCW wordt uitgegeven en alle scholen en aanverwante instellingen bevat. Elke
onderwijsinstelling wordt hierin geïdentificeerd aan de hand van het nummer in het register, het
zogenoemde BRIN-nummer.)

Naam Instituut CROHO Graad en titel na diplomering

B HBO-ICT Instituut Informatica Communicatie Academie 30020 Bachelor of Science

Dit Opleidingsstatuut bevat informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs,
studentenvoorzieningen, voorzieningen betreffende studiebegeleiding, de OER en opleidingsspecifieke
regelingen die de rechten en plichten van studenten bundelt.

1.2   Hoe lees je dit Opleidingsstatuut?

We hanteren de gewone spellingsregels voor de Nederlandse taal (Het Groene Boekje).1.
Met ‘je’ bedoelen we vooral jou als student of extraneus, ingeschreven aan de Hogeschool van2.
Arnhem en Nijmegen voor deze opleidingen, maar ook anderen zoals aspirant-studenten.

http://studentenstatuut.han.nl
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1.3   Hoe lang is het Opleidingsstatuut geldig?

De opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maken voor elk studiejaar een nieuw
Opleidingsstatuut (OS) en een nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het OS-OER van een
studiejaar geldt voor iedereen die in dat studiejaar staat ingeschreven voor de opleiding. Het maakt niet
uit in welke fase van je studie je als student of extraneus zit of in welk jaar je bent gestart. Jouw OS-OER
vind je hier:
https://www.han.nl/gebied/informatica-media-communicatie/nieuws/nieuws/ica-cmd-hbo-ict-verwachti/.

Dit OS geldt voor het studiejaar 2019-2020: vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.

Voor studenten die per 1 februari 2020 starten met hun opleiding gelden tijdens hun “jaar” dus
achtereenvolgens twee verschillende OS-OERen: deze en die van het volgende studiejaar (maar meestal
zijn deze verschillen klein).

Ben je al in een eerder studiejaar ingeschreven voor de propedeuse of postpropedeuse van de opleiding
en werkt de opleiding met een vernieuwd curriculum of veranderde OER-bepalingen?
Dan zullen vaak ook nog sommige OS-OER-bepalingen gelden uit een OS-OER van een eerder
studiejaar.

1.4   Hoe komen Opleidingsstatuut en OER tot stand?

Het Opleidingsstatuut voor de opleiding wordt jaarlijks door de faculteitsdirectie vastgesteld op basis van
het Kader OS/OER: een model dat voor de hele HAN geldt. Daarbij gaan we altijd ook uit van het Kader
OS en de Kader OER van het lopende studiejaar.

De faculteitsraad oefent de medezeggenschapsrechten op de OER en het OS uit, maar alleen voor zover
de Medezeggenschapsraad van de HAN deze rechten niet al via de Kader OER heeft uitgeoefend en
voor zover die rechten niet aan de Opleidingscommissie zijn toegedeeld. Hoe dit precies in elkaar steekt
is in het Medezeggenschapsreglement en het Reglement Opleidingscommissies geregeld.

De examencommissie van de opleiding wordt vooraf om advies gevraagd.

De hierbij betrokken organisatieonderdelen van de HAN proberen er voor te zorgen dat het nieuwe OS en
de nieuwe OER jaarlijks vóór 1 juni zijn gepubliceerd.
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2   Het onderwijs bij de HAN

Jouw opleiding maakt deel uit van het onderwijsaanbod van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN). De HAN heeft een overkoepelende visie op het hoger onderwijs. Jouw opleiding kleurt deze visie
op haar eigen manier in. In dit hoofdstuk beschrijven we de missie, visie en cultuur van de HAN.

2.1   Missie

We richten het onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zo in dat je optimaal wordt
voorbereid op je toekomstige beroep. Maar dat is niet het enige doel. We willen met je opleiding ook
bereiken dat je je maatschappelijk bewustzijn ontwikkelt, en dat je in je latere functies kunt blijven
bijdragen aan innovaties in een complexe, dynamische en internationale samenleving:

We willen je goed Kwalificeren voor je toekomstige beroep.
Als professional werk je nooit alleen, maar altijd samen met anderen. Wij noemen dat opleiden als
Netwerkprofessional. Zo leer je hoe je samen met anderen en over grenzen heen jouw werk goed
kunt doen en hoe jij je als beroepsprofessional verhoudt tot de (historische) context van je beroep.
Zo krijg je inzicht in wat er nu en in de toekomst van jou wordt verwacht.
We willen bijdragen aan je Persoonlijke vorming, zodat je ‘groeit’ als professional en je je leven
lang wilt blijven leren. Immers, wat je weet en wat je kunt is de basis van je professie, maar wie jij
bent, jouw kwaliteiten en je aanpak, maken het verschil.
We willen je voor je beroep maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, ethiek en burgerschap
leren; dat je in je beroep iets voor andere mensen moet betekenen; vaak aangeduid met het woord
Bildung.

2.2   Visie

Deze vier doelen bereiken we gezamenlijk. Hoe? Dat lees je hier:
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Je leert contextrijk. Je doet ervaring op in de praktijk. Dat helpt je om de complexiteit van je
toekomstige werk goed te begrijpen. Leren doe je niet alleen. Jouw opleiding stimuleert leren van
en met elkaar.
Je leert in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de
kwaliteit van het werk in een werkveld dat je zelf uitkiest, of naar mogelijkheden om te innoveren.
Daardoor kun je bijdragen aan de ontwikkeling van je vakgebied. Ook kun je bij nieuwe
ontwikkelingen snel inspelen op wat nodig is om je werk optimaal uit te voeren.
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft veel lectoraten. Deze lectoraten vormen de
onderzoekskant van het hbo-onderwijs en zij doen ook veel voor de opleidingen. Bij een lectoraat
kun je bijvoorbeeld onderzoekservaring opdoen in samenwerking met het werkveld. Alle lectoraten
vind je op onze website: www.han.nl/onderzoek/kennismaken/lectoraten.
Studiebegeleiding en Student als Partner. Gedurende de hele opleiding heb je een
studiebegeleider. Iedere opleiding heeft als doel dat jij je als student erkend, gezien en gehoord
voelt. Ook betrekken we je bij de opleiding en de manier waarop we het onderwijs aanbieden. Dit
noemen we ‘student als partner’. Iedere opleiding is vrij om de studie in te richten op een manier
die past bij jou als student en bij de opleiding. Meer hierover lees je in deel 1, hoofdstuk 3 en deel
2, hoofdstuk 7.
Onderwijs met keuzemogelijkheden. Naast het reguliere onderwijsprogramma van je opleiding,
geven we je mogelijkheden om keuzes te maken. Je gaat bijvoorbeeld kiezen voor een profiel, een
minor en een stage- en afstudeerplek. en zo een bepaald profiel aan je getuigschrift koppelen. De
mogelijkheden hangen af van de opleiding die je volgt. Over deze keuzemogelijkheden lees je meer
in de OER. Daarbij stimuleren wij je om onderzoekservaring op te doen bij de lectoraten van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, bijvoorbeeld in een innovatielab of een leerwerkplaats.
Maak voor je keuzes gebruik van de adviezen van docenten en andere adviseurs bij de HAN
Internationalisering @home of in het buitenland. Iedere student die aan de HAN studeert krijgt
in zijn opleiding te maken met de internationale context van het vakgebied waarin hij of zij zich
ontwikkelt. Hierover lees je meer in de brochures van Bureau Internationalisering ICA op
insite.han.nl..

2.3   Kwaliteitscultuur

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt vanuit een kwaliteitscultuur waarin iedereen op zijn eigen
manier verantwoordelijk is voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een soepele organisatie. Hieronder
lees je hoe.

2.3.1   Hooggekwalificeerde medewerkers
Onze docenten zijn hoogopgeleid en komen veelal uit het werkveld waarvoor ze studenten opleiden, of ze
komen uit een wetenschappelijke context die past bij dit werkveld. Meer dan 85% van de docenten die jij
tegenkomt in je studie heeft een Masteropleiding en een deel van hen is gepromoveerd.

Ook beschikken de docenten over adequate didactische kwaliteiten. Daarvoor zijn ze geschoold. Dit
betekent dat ze weten hoe ze je op de beste manier kunnen begeleiden bij het leren. De examinatoren
hebben de juiste kwalificaties. Ook al onze medewerkers die het onderwijs ondersteunen, zijn opgeleid in
hun vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan het secretariaat, het praktijkbureau en de roosteraars. Zij doen
allemaal kwalitatief hoogwaardig werk.
Doordat onze opleidingen samenwerken met onze lectoraten zijn ook onderzoekers en lectoren
betrokken bij het onderwijs. Dit helpt jou bijvoorbeeld om jouw eigen onderzoekende houding verder te
ontwikkelen. Via het lectoraat kun je ook kennismaken met actuele onderzoeksresultaten en innovaties in
jouw werkveld.

http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/lectoraten
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2.3.2   Stimuleren van groei en een lerende houding
Wij willen dat jij de groei kunt doormaken die nodig is om je opleiding succesvol af te ronden. Dit doen we
niet alleen door je te begeleiden. Maar ook door je uit te dagen om het beste uit jezelf te halen, en door je
te leren hoe je steeds zelfstandiger kunt studeren. We stimuleren dat je zelf initiatieven neemt,
verwachten een actieve studiehouding en helpen je om een professionele beroepshouding te
ontwikkelen. Je mag van je docenten verwachten dat zij bereikbaar zijn, en snel en helder reageren op
jouw vragen. Ook kun je om steun vragen als je studie niet zo vlot loopt als verwacht, of als je juist meer
wilt en kunt. Hierover lees je meer in de OER.

2.3.3   Verantwoordelijk voor kwaliteit
Alle opleidingen hebben een kwaliteitsplan. Hierin, maar ook in de OER, staat bijvoorbeeld hoe studenten
het onderwijs evalueren en wat er verbeterd moet worden. Daarin staat ook hoe studenten, docenten en
andere medewerkers direct en actief betrokken kunnen zijn bij de verbetering van hun opleiding, want
studentbetrokkenheid en -participatie is belangrijk. Even belangrijk is dat iedere medewerker, iedere
student en ook het direct bij de opleiding betrokken beroepen- en werkveld op eigen wijze
verantwoordelijk is voor, of betrokken is bij, het reilen en zeilen van de opleiding en de hogeschool.
Bijvoorbeeld voor de kwaliteit van lessen, roosters, inhoud van het onderwijs, stagebegeleiding, toetsing
en andere vernieuwing en verbetering.

Wij nodigen jou, als student, uit om een betrokken rol hierin te nemen. Dat zal straks in je beroep ook een
belangrijke houding zijn. Dit betekent ook dat we je regelmatig vragen wat je vindt van je opleiding. Dit
gebeurt door (digitale) enquêtes en een jaarlijks landelijk studentenonderzoek. En door mondelinge
evaluaties in de les aan het einde van een periode. We zullen je ook uitnodigen om actief mee te werken
aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld door onderwijs of toetsing, of logistieke of
organisatorische punten te verbeteren: samen met docenten en/of ondersteuners.

We reflecteren ook zelf op de manier waarop we ons onderwijs en onderzoek verzorgen, voor wie we dat
doen en waarom we dat zo doen. Onze bevindingen toetsen we regelmatig bij alle betrokken partijen. Bij
jou dus, maar ook bij docenten, onderzoekers en mensen uit de beroepspraktijk. Zo wordt iedere
opleiding eens per zes jaar officieel beoordeeld, door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie).  

2.3.4   Inspirerende en interactieve omgeving
Wij willen graag dat jij je opleiding als inspirerend ervaart. Bijvoorbeeld door recente ontwikkelingen in het
vakgebied snel aandacht te geven. We proberen ook altijd een open, interactieve, veilige en vertrouwde
(leer-)omgeving te creëren. We stimuleren dat iedereen elkaar eerlijke feedback geeft.

http://www.nvao.net


Datum: 28 augustus 2019
Pagina: 6 van 77

B HBO-ICT

3   Informatie over jouw opleiding

3.1   Missie en visie van jouw opleiding

Het vakgebied van ICT kenmerkt zich door een hoge snelheid van vernieuwing in gebruikte methoden en
technieken. Als je een HBO-ICT-opleiding hebt gevolgd, wordt verwacht dat je een gedegen basis hebt
van kennis en inzicht, een onderzoekende en kritische houding hebt en dat je in staat bent om
methodisch te denken en handelen. Deze kennis en vaardigheden maken het mogelijk om je nieuwe
methoden en technieken snel eigen te maken, zodat je je na je afstuderen kan positioneren in de
internationaal gefundeerde en georiënteerde arbeidsmarkt waarin je terecht zal komen. Behalve dat wij
jou deze inhoudoverstijgende vaardigheden aanleren, dragen wij er uiteraard ook zorg voor dat de
methoden en technieken waarin je onderwezen wordt, aansluiten bij wat op dit moment, en zo veel
mogelijk ook in de (nabije) toekomst, gangbaar is in het werkveld.

De opleiding richt zich met name op het opleiden van professionals die werkzaam zullen zijn in grote
projecten: mensen die werken in multidisciplinaire teams met behulp van gereedschappen voor het
gezamenlijk ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande producten. Dit zijn bijvoorbeeld adviestrajecten met
veel stakeholders, complexe netwerkinfrastructuren, uitgebreide softwarepakketten of goed beveiligde
Internet of Things-apparatuur. Er is veel nadruk op samenwerken, het inzetten van de juiste methoden en
technieken, ontwerpen, herbruikbaarheid en documentatie, en op kwaliteits- en veiligheidsbewaking
(bijvoorbeeld geautomatiseerd testen). We willen dat je een brede basiskennis hebt van het hele
vakgebied en je specialiseert in één deelvakgebied. Kenmerkend voor een professional is dat je je ook na
de opleiding zelfstandig kan bekwamen in nieuwe methoden, tools en technieken. Zeker in de wereld van
ICT, waar de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is dit een belangrijke competentie van een
afgestudeerde HBO-ICT’er.

De opleiding HBO-ICT vormt samen met de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) de
ICA, de Informatica Communicatie Academie. In deze academie worden veel zaken gezamenlijk
opgepakt en het onderwijs is in beide opleidingen grotendeels hetzelfde ingericht. Dit biedt mogelijkheden
tot samenwerking tussen docenten en studenten van beide opleidingen. In het document Weet wat ICA
= is de visie op het instituut en de samenwerking van beide opleidingen verder uitgewerkt. Dit document
kun je vinden op insite.han.nl/ica.

3.2   Inhoud en organisatie van jouw opleiding

Voor het opleiden van specialisten met een brede basiskennis is een (grotendeels) gemeenschappelijke
propedeuse ingericht. In dit eerste jaar worden basiskennis en vaardigheden aangeleerd die iedere
ICT’er, in welk specifiek beroep ook, van pas komen. Deze technische kennis en vaardigheden omvatten
bijvoorbeeld gestructureerd programmeren, databases en webarchitectuur maar ook kennis van
veelvoorkomende bedrijfsprocessen en het in kaart kunnen brengen daarvan. We hechten er belang aan
dat een bedrijfskundig informaticus een beetje kan programmeren, en we vinden het net zo belangrijk dat
een programmeur weet waar, hoe en door wie zijn software wordt toegepast.

Na deze brede propeuse kies je voor één van de uitstroomprofielen. De eindkwalificaties van de
uitstroomprofielen kenmerken zich door de gerichtheid op jouw ontwikkeling van student tot professionele
ICT’er in (grote, multidisciplinaire) projecten met de daarbij behorende kenmerken. Deze professionaliteit
uit zich in alle profielen onder meer in:
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een stevige kennis en oefening met profielspecifieke onderwerpen
kennis over en ervaring met verschillende ICT-projectmethoden
een enthousiaste, kritische en onderzoekende werkhouding
kennis over en ervaring met het inzetten van de juiste gereedschapslijnen
systematische probleemaanpak volgens het concept van analyse-onderzoek-advies-ontwerp-
realisatie-test-cycli
security-by-design-attitude
bijhouden van relevante documentatie in alle fasen van een project

Het onderwijs is dan ook zodanig ingericht dat je veel leert en oefent in het inrichten van en het werken in
projecten. Het curriculum van de profielen is zo opgezet dat je steeds eerst individueel kennis en
vaardigheden opdoet van een bepaald stuk ICT-vakinhoud en daarna in groepsverband oefent in het in
de praktijk brengen van de kennis en vaardigheden in een project. Waar mogelijk worden deze projecten
aangeboden door externe opdrachtgevers. We zien dat een externe opdrachtgever een extra uitdaging
en motivatie voor het projectwerk meebrengt. Projectgroepen worden begeleid door docenten in
verschillende rollen, afhankelijk van profiel en leerdoel van het project. In totaal bestaat ongeveer 40
procent van de onderwijstijd uit projectwerk. De stage en de afstudeeropdracht zijn hierin niet
meegerekend.

3.3   Hoe wij opleiden en begeleiden

Naast bovenstaande vakinhoudelijke en didactische uitgangspunten streeft de opleiding naar een veilige,
kleinschalige leeromgeving. Waar mogelijk worden de propedeuseklassen in lokalen dicht bij elkaar
geroosterd. Een propedeusecoördinator is zichtbaar en aanspreekbaar. Per profiel is er een hecht team
van docenten en studieloopbaanbegeleiders. De profielcoördinator is zichtbaar en aanspreekbaar.

Iedere student heeft een studiebegeleider: een docent of medewerker die is gespecialiseerd in
begeleiden en coachen van studenten. Deze begeleider is je eerste aanspreekpunt bij persoonlijke
problemen en kan helpen met het zoeken naar oplossingen en indien nodig doorverwijzen. Voor het
kiezen van propedeusevoorsorteerrichting en uitstroomprofiel is een keuzetraject opgezet waarin je wordt
begeleid door de studiebegeleider.

3.4   Stages

De studie bevat twee buitenschoolse semesters: stage en afstudeerproject. Beide onderwijseenheden
worden ingevuld in de beroepspraktijk. Ze sluiten aan bij het door jou gekozen profiel. Stage en
afstudeerproject hebben elk een omvang van 30 studiepunten en duren een half studiejaar. De stage doe
je in het derde studiejaar. Het afstudeerproject is altijd de afsluiting van de studie. Om met het
afstudeerproject te mogen beginnen moet je alle overige onderdelen van de hoofdfase hebben gehaald.
Zie voor overige informatie over stage en afstudeerproject de OWE-beschrijvingen, de Stagehandleiding
en de Afstudeerhandleiding.

3.5   Hoe werkveld en beroepenveld zijn betrokken

De Domeinbeschrijving Bachelor of ICT (Stichting HBO-i, 2018) is een landelijk kader voor de
eindkwalificaties op bachelorniveau voor afgestudeerden van Nederlandse hbo-opleidingen in het ICT-
domein. De domeinbeschrijving wordt onderhouden door de stichting HBO-i, periodiek geactualiseerd in
samenwerking met het bedrijfsleven en door de Vereniging van Hogescholen vastgesteld.
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Naast de borging van de wensen vanuit het brede werkveld via de hierboven genoemde
domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT, onderhoudt de opleiding uiteraard ook nauwe contacten met
het werkveld om zo direct te kunnen inspelen op veranderende inzichten en wensen. Hiertoe zijn een
Raad van Advies en een opleidingsbrede beroepenveldcommissie ingericht, alsmede
werkveldcommissies per profiel. Met de beroepenveldcommissies op beide niveaus wordt twee keer per
jaar afgestemd of de inhoud en het niveau van de opleiding nog aansluiten bij de wensen van het
werkveld. De directie overlegt één keer per jaar met de Raad van Advies.

Elke docent gaat elk semester bij meerdere bedrijven op bedrijfsbezoek in het kader van stage- en
afstudeerbegeleiding. Deze bezoeken dienen nadrukkelijk ook als "thermometer" om de ontwikkelingen in
het werkveld in kaart te brengen.

Omdat de eindkwalificaties zich sterk richten op het werkveld in de regio, speelt het werkveld ook
verschillende belangrijke rollen in de onderwijsomgeving. Bijvoorbeeld als opdrachtgever voor vele
onderwijsprojecten, maar ook door veel vaste gastcolleges gegeven door mensen uit de praktijk, het
leveren van juryleden voor de projectresultatenwedstrijd ICA Presents en natuurlijk door het bieden van
stage- en afstudeerplaatsen.

3.6   Lectoraten

Voor de ICA-domeinen ICT en Media zijn er drie lectoraten actief in het Centrum IT+Media. Zij werken
nauw samen en verbinden zich nadrukkelijk met het onderwijs binnen ICA. Het CIM is gericht op
praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling. De lectoren vervullen een centrumfunctie in een
zogenaamde kenniskring waaraan naast de lector ook ICA-medewerkers deelnemen. Er zijn drie
lectoraten bij ICA betrokken:

Lectoraat Networked Applications
Lectoraat Model-Based Information Systems
Lectoraat Media Design 

Onderdeel van het CIM is ook het Student Research Center. Het CIM werkt ook nauw samen met andere
HAN onderdelen en lectoraten vanuit de drie HAN zwaartepunten: health, energy en smart region.

Veel ICA docenten doen onderzoek samen met/bij het CIM en werken aan projecten, in werkgroepen,
aan publicaties en presentaties of werken aan een promotietraject. ICA en het CIM zijn partners in
kennisontwikkeling: via o.a. methoden, technieken, tools en best practices. Het is tweerichtingsverkeer.
CIM ondersteunt en stimuleert onderzoeks-vaardigheden en –denken bij docenten en studenten en heeft
onder meer de Methodenkaart opgezet waarmee op eenvoudige wijze studenten (en docenten) bekend
worden gemaakt met diverse vormen van methodisch onderzoek. Ook denkt het CIM mee over
curriculumvernieuwing en over de opzet van een ICT/Media masteropleiding.

3.7   Keuzemogelijkheden in je opleiding

Halverwege het eerste jaar kies je uit twee propedeusevoorsorteerrichtingen: Management en
Development. Je kiest na het eerste jaar uit één van de volgende profielen:
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Bedrijfskundige Informatica & Management (BIM)
Web Development (WD)
Software Development (SD) (ook in deeltijd)
Data Solutions Development (DSD)
Embedded Software Development (ESD)
Infrastructure & Security Management (ISM)
Information Management & Consultancy (IMC) (alleen in deeltijd)

In hoofdstuk 4 kun je meer lezen over de inhoud van de profielen.

In het vierde jaar kies je een minor. Dit is een half studiejaar waarin je je verder kan specialiseren binnen
het gekozen uitstroomprofiel, of je kennis juist kan verbreden door een minor te volgen buiten het profiel.

3.8   Kwaliteitszorg van de opleiding

De evaluatie- en verbetercyclus van de opleiding is gebaseerd op de pdca-cyclus van de HAN (HAN
Kwaliteitszorg, 2015) en vastgelegd in het ICA kwaliteitszorgplan. Uitgangspunt is hierbij de cyclus zo
laag mogelijk in het onderwijsmodel te initiëren. Dat betekent dat iedere uitvoering van iedere
onderwijseenheid (courses en projecten) geëvalueerd wordt met en door studenten en docenten.
Vervolgens vindt steeds aggregatie en herevaluatie plaats op achtereenvolgens semesterniveau,
profielniveau en opleidingsniveau. De cycli en de aggregatie op verschillende niveaus worden
ondersteund door het eigen systeem iSAS. Door de inzet van iSAS is veel van het werk geautomatiseerd
en wordt tevens bewaakt dat iedere cyclus en aggregatieslag wordt uitgevoerd en afgerond. De
gemeenschappelijke opleidingscommissie vormt hierbij een controlemiddel omdat zij toeziet op de
verbeterde OWE-beschrijvingen en reglementen. Naast de eigen evaluaties vormt de Nationale
Studentenenquête een bron voor opleidingsbrede evaluatie en verbeteracties.

Verbeteringen en ondernomen acties worden teruggekoppeld naar studenten in de vorm van
nieuwsberichten en worden structureel besproken bij aanvang van de volgende uitvoering van een
onderwijseenheid.

3.9   Eigen bijdragen

Niet van toepassing
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4   De eindkwalificaties voor jouw opleiding en

beroepsvereisten

De beoogde leerresultaten zijn per profiel vastgelegd in een set eindkwalificaties (zie bijlage
“Profieleindkwalificaties”). In de eindkwalificaties komen de uitgangspunten van de brede opleiding HBO-
ICT tot uiting en zijn deze toegespitst op de specifieke vakinhoud van het profiel. De sets hebben een
overeenkomstige vorm en indeling. Het aantal eindkwalificaties is ongeveer gelijk en varieert tussen acht
tot elf per profiel. 

Iedere eindkwalificatie is voorzien van een mapping naar de nationale standaard Domeinbeschrijving
Bachelor of ICT (Stichting HBO-i, 2014) en de Europese Dublin-descriptoren. Profielspecifiek zijn ook
andere internationale standaarden gebruikt, zoals bijvoorbeeld SWEBOK (Bourque & Fairley, 2014) bij
Software Development, DMBOK (Dama international, 2013) bij Data Solutions Development en het
European e-Competence Framework (CEN, 2014) bij BIM.

Ieder profiel heeft een werkveldcommissie waarmee de actualiteit van en aanpassingen in de
eindkwalificaties worden besproken.

4.1   Het werkveld

Het werkveld van ICT is heel divers en ontwikkelt zich snel. Er zijn veel beroepen en functies in dit brede
vakgebied. Beroepsbenamingen veranderen snel en zijn niet altijd eenduidig gedefinieerd. Om hierbij aan
te kunnen sluiten hebben wij vier relatief constante, brede beroepsgroepen vastgesteld die herkenbaar
zijn in en door het werkveld: de ict-adviseurs, de software-ontwikkelaars, de infrastructuur-managers en
de embedded-software-ontwikkelaars. De uitstroomprofielen van de opleiding sluiten aan bij deze
beroepsgroepen, waarbij de software developers zich eventueel nog kunnen onderscheiden als data-
experts of website-ontwikkelaars.

4.2   Beroepsvereisten

Er gelden geen wettelijke beroepsvereisten voor de beroepen waar deze opleiding voor opleidt.

4.3   Afstudeerrichtingen

Je kiest na het eerste jaar uit één van de volgende uitstroomprofielen:

Bedrijfskundige Informatica & Management (BIM)
Web Development (WD)
Software Development (SD) (ook in deeltijd)
Data Solutions Development (DSD)
Embedded Software Development (ESD)
Infrastructure & Security Management (ISM)
Information Management & Consultancy (IMC) (alleen in deeltijd)

Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van ieder voltijd-profiel.

Software Development (SD)
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Met dit profiel word je een informaticus die goed is in het maken van software. Met het keuzeprofiel
Software Development ben je straks in staat om complexe informatiesystemen te ontwerpen en
realiseren op basis van de requirements. Je taken zijn vooral het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit,
het onderhouden van bestaande functionaliteit en het continu werken aan verbetering van de kwaliteit van
de software. Je leert in dit profiel niet alleen hoe je software analyseert, ontwerpt, bouwt en test, maar ook
hoe je de kwaliteit van deze software positief kunt beïnvloeden door het toepassen van richtlijnen, design
patterns en architectuurkeuzes. Software is in dit profiel niet alleen een gereedschapskist, je leert ook zelf
deze gereedschapskist uit te breiden op basis van nieuwe programmeertalen en innovatieve projecten.

Beroepstaken
- Het ontwikkelen van een objectgeoriënteerde, gedistribueerde, toepassing.
- Het ontwikkelen van een complex informatiesysteem.
- Het ontwikkelen van grootschalige applicaties, voorzien van complexe algoritmiek op basis van een
softwarearchitectuur.

Voorbeelden van beroepen
Software engineer, system developer, systeemanalist, informatie-analist, application developer, software-
architect.

Web Development (WD)
Met het profiel Web Development word je een informaticus die goed is in het maken van complexe web-
applicaties. Je bent in staat om in alle facetten van een multi-tier infrastructuur, met verschillende
programmeertalen en frameworks, software te ontwikkelen die schaalbaar is voor de toekomst.
Daarnaast beschik en onderhoud je
actuele kennis over bedreiging en aanvalstechnieken op het internet en hoe je webapplicaties daartegen
kan beveiligen. In teamverband ben je in staat om professioneel software te ontwikkelen; kwaliteit staat
daarbij hoog in het vaandel. Je bouwt software “onder architectuur” met behulp van design patterns en
valideert deze continu met behulp van testen aan de functionele en niet-functionele requirements.

Beroepstaken
- Het ontwikkelen van een objectgeoriënteerde, gedistribueerde, toepassing.
- Het ontwikkelen van een moderne web-applicatie.
- Het ontwikkelen van een load balancer en een goed presterende, veilige, transactionele web-applicatie.

Voorbeelden van beroepen
Web developer, front end developer, mobile developer, full stack developer, software engineer,
functioneel designer.

Data Solutions Development (DSD)
Met het keuzeprofiel Data Solutions Development word je een informaticus die goed is in het maken
van gegevensintensieve systemen. Je bent in staat om ingewikkelde informatiestructuren en bijhorende
bedrijfsregels op een efficiënte en effectieve manier te vertalen in kwalitatief hoogstaande operationele
databases. Tevens ontwerp
en bouw je zeer grote geïntegreerde databasesystemen, zogenaamde data warehouses, waarin data
afkomstig uit allerlei databronnen opgeslagen wordt, met als doel geaggregeerde informatie ten behoeve
van de besturing van de organisatie te kunnen produceren. Je ontwerpt en realiseert programmatuur
waarmee data in de operationele
databases beheerd kan worden en doet hetzelfde op het gebied van dashboard-applicaties die ten doel
hebben in het data warehouse opgeslagen data optimaal te ontsluiten. Je doet dit op basis van
opgestelde requirement specificaties. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied
van Big Data en No-SQL database
technologie en kan de toepasbaarheid en geschiktheid van No-SQL databases in concrete big data
gerelateerde probleemsituaties vaststellen en daarvoor prototype oplossingen ontwikkelen.

Beroepstaken
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- Het ontwikkelen van een objectgeoriënteerde, gedistribueerde, toepassing.
- Het ontwikkelen van een complex informatiesysteem.
- Het ontwikkelen van een datawarehouse met bijhorende dashboard-applicaties ter ondersteuning
van besluitvorming binnen organisaties.
- Het vaststellen van de geschiktheid van No-SQL gebaseerde oplossingen.

Voorbeelden van beroepen
Business intelligence specialist, informatie-analist, data-architect, data solutions developer, information
systems developer, data-engineer.

Infrastructure & Security Management (ISM)
Desktops, laptops, tablets, phones..... We gebruiken deze apparatuur dagelijks om onze zakelijke en
privé-dingen te doen zonder echt te weten waarom het werkt, waar informatie is opgeslagen en hoe we
het opvragen. Wanneer het plotseling niet meer werkt realiseren we ons hoe onmisbaar het is. De
mensen die de opslag en transport van
informatie mogelijk maken, zal je nooit zien. Helemaal niet als zij hun werk goed doen. Dat is dan ook de
uitdaging voor deze specifieke ICT-ers op de achtergrond, het bouwen van betrouwbare, veilige
infrastructurele systemen die de basis vormen voor duurzame ICT-omgevingen. Het ISM-profiel bestaat
uit drie pijlers: infrastructure, security en
management. Tijdens je studie worden alle drie pijlers uitvoerig behandeld, waarbij je hands-on
vaardigheden krijgt aangereikt, maar ook de nodige achterliggende theoretische kennis.

Beroepstaken
- Het ontwerpen en realiseren van een directory service structuur.
- Het inrichten en beveiligen van een IT-organisatie op basis van lokale wet- en regelgeving en de
behoefte van de organisatie en het controleren van IT-systemen en processen met audits en
penetratietesten.
- Het ontwerpen en realiseren van een managed hybrid cloud-omgeving.

Voorbeelden van beroepen
ICT Infrastructure specialist, security analist, security officer, information systems manager, systems
administrator, manager webhosting.

Bedrijfskundige Informatica & Management (BIM)
Het profiel Bedrijfskundige Informatica & Management (BIM) is een profiel dat toegang geeft tot een
breed spectrum aan beroepen. De gemeenschappelijke deler van deze beroepen is dat je als
Bedrijfskundige Informatica en Management (BIM) professional met één voet in het bedrijf staat (de
‘business’) en met de andere voet in de
informatica (de ‘IT’). Als BIM student leer je hoe bedrijven werken met een focus op de bedrijfsprocessen.
Je bent in staat om een bedrijf en/of haar bedrijfsprocessen te analyseren met als doel om te komen tot
een betere prestatie van het bedrijf en/of
haar bedrijfsprocessen. Daarnaast brengen we je gedegen ICT kennis bij, je weet wat er speelt binnen de
ICT en hebt kennis van de complexiteit van systemen en kan deze configureren (inrichten). Je adviseert
over hoe de prestatie kan verbeteren door inzet van IT. Je bepaalt welke bedrijfsprocessen je zou kunnen
aanpassen om efficienter en effectiever te werken of hoe je deze processen door bedrijfsbrede
applicaties
kun laten ondersteunen. Denk hierbij aan programma’s die je koopt voor een bedrijf, app’s die je zelf laat
maken of overzichten (dashboards) die aangeven hoe een bedrijf(-sproces) presteert.  Kortom, je leert
veel over het domein van business en IT in combinatie met aandacht voor de vaardigheden en mentaliteit
die het werkveld van een HBO-ICT’er verwacht.

Beroepstaken
De Bedrijfskundige Informatica en Management is een brede opleiding die opleidt voor een scala aan
beroepstaken. Deze beroepstaken zijn beschreven in de OWE’s (onderwijsbeschrijvingen) van de
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courses.

Voorbeelden van beroepen
ERP consultant, SharePoint consultant, Functioneel beheerder, Business consultant, Business analyst,
IT-consultant, Information analyst, BI consultant, Information
manager, Mendix developer, IT consultant, Product owner, Requirement analyst.

Embedded Software Development (ESD) 
Met dit profiel word je een IT’er die gespecialiseerd is in het ontwerpen en schrijven van embedded
software. Dit is de software die de besturing verzorgt van intelligente apparaten. Denk bijvoorbeeld aan
robots, auto’s, multimedia-apparatuur, wasmachines en kopieerapparaten. Om dit te kunnen moet je
goed worden in het ontwerpen van
computerprogramma’s, op basis van vastgestelde requirements. Deze requirements hebben, naast
wensen voor de functionaliteit, bij dit profiel vaak ook te maken met fysieke eigenschappen van de
omgeving. Als het ontwerp voor de software vast ligt, kun je de programmacode gaan schrijven. Dit moet
je op slimme manieren doen, zodat
betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid zijn gegarandeerd. Je moet dus een kei worden in
het programmeren van embedded software. In je programmatuur zul je bijna altijd bezig zijn met het
verwerken van signalen uit de omgeving, aangereikt via sensoren. En met het aansturen van actuatoren
om dingen te laten gebeuren.
Het profiel legt overigens niet de nadruk op de aansturing van grote industriële productieprocessen. Met
de kennis en ervaring die je opdoet in embedded systemen kun je je de daarvoor benodigde
competenties echter ook zelf eigen maken.

Beroepstaken
- Ontwerpen en realiseren van een embedded applicatie op basis van een (mesh)netwerk van
gedistribueerde sensoren en actuatoren, waarbij intelligente controllers via draadloze beveiligde
verbindingen één samenhangend
geheel vormen.
- Het ontwikkelen van een object-georiënteerde, gedistribueerde, toepassing.
- Het ontwikkelen van gedistribueerde, algoritmisch complexe software voor een embedded systeem die
aan de gestelde functionele en niet-functionele eisen (Quality-of-Service (QoS): performance, time lines,
safety, reliability, security, quality, scalability) en wensen voldoet.

Voorbeelden van beroepen
Technisch systeemanalist/-ontwerper, embedded software engineer, systeemspecialist,
applicatieontwikkelaar, programmeur, software engineer, systeemanalist, manager automatisering,
technisch ontwerper.

4.4   Eindkwalificaties en beroepsvereisten

Bij de opleiding HBO-ICT onderwijzen en toetsen we aan de hand van competenties. Een competentie is
een combinatie van kennis, vaardigheden en houding, die nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde
beroepstaak in een bepaalde context. Verder kunnen competenties worden gemeten en getoetst, en met
training en ontwikkeling worden verbeterd. Eindkwalificaties zijn competenties met een specifieke
niveauaanduiding, waar iemand aan het eind van de (hbo-) studie, als beginnend
beroepsbeoefenaar, aan moet voldoen. Professional skills (bijvoorbeeld communiceren, samenwerken,
planmatig werken, zelfsturing) en onderzoekend vermogen zijn geïntegreerd in de eindkwalificaties. De
eindkwalificaties volgen op hoofdlijnen de domeinbeschrijving van de stichting HBO-I.

De eindkwalificaties van de opleiding zijn per profiel gedetailleerd beschreven en inclusief Body of
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Knowledge and Skills (BoKS) opgenomen als bijlage. In tabellen wordt zichtbaar gemaakt hoe
het onderwijs dat bij een profiel hoort, dekkend is voor de eindkwalificaties van het betreffende profiel.

Iedere eindkwalificatie heeft een nummer, korte titel en een uitgebreide omschrijving die aangeeft wat de
student moet beheersen op eindniveau. Bij de formulering van de eindkwalificaties is gebruik gemaakt
van de Dublin-descriptoren om het eindniveau te duiden. Vervolgens is bij de eindkwalificatie een BoKS
beschreven. Om eindkwalificaties en BoKS’en op een stabiele manier te beschrijven zijn hierin zo min
mogelijk actuele technieken en methoden (bijvoorbeeld softwareontwikkelmethoden en
programmeertalen) benoemd of hooguit als voorbeelden. Vanwege de snelle opeenvolging van nieuwe
ontwikkelingen in het vakgebied zijn de daadwerkelijke methoden en technieken in de beschrijvingen van
de onderwijseenheden opgenomen.

Wanneer je afstudeert, voldoe je aan de eindkwalificaties van de opleiding. Dat wil zeggen dat je
bepaalde (verplichte) kennis, inzichten, vaardigheden en, zo aan de orde, attitude hebt om toe te passen
in het beroep waarvoor je bent opgeleid. Dit zijn ook je startkwalificaties voor de beroepspraktijk. Welke
eindkwalificaties bij jouw opleiding horen, lees je hieronder.

Eindkwalificatie Omschrijving

Zie bijlage B: "Profieleindkwalificaties"

Het niveau van de eindkwalificaties is afgestemd op de Dublin Descriptoren. Daardoor is gegarandeerd
dat onze opleidingen op het juiste, nationaal en internationaal vastgestelde niveau zijn. De getuigschriften
voldoen aan alle wettelijke vereisten en zijn daardoor vergelijkbaar met en gelijkwaardig aan (soortgelijke)
getuigschriften van andere hogescholen in en buiten Nederland.
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5   De opbouw van een hbo-bacheloropleiding

In dit hoofdstuk lees je hoe je opleiding er in grote lijnen uitziet. In de Onderwijs- en examenregeling en
andere regelingen vind je de regels en de details.

5.1   Omvang

Een hbo-bacheloropleiding bestaat uit een propedeutische fase (ook wel propedeuse) en een
postpropedeutische fase (ook wel postpropedeuse).

De omvang van de opleiding is uitgedrukt in studiepunten en studielast. Eén studiepunt staat gelijk aan
28 uren studie (dat is een gemiddelde indicatie). Dit is zo ook geregeld in de Wet op het Hoger onderwijs
en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De bacheloropleidingen hebben een studielast van 240 studiepunten.

Als je een mbo niveau 4-diploma hebt van de opleiding applicatie-ontwikkelaar, media developer, game
developer of applicatie- en media-ontwikkelaar, is een verkort propedeusetraject mogelijk.

Een verkort traject heeft ook 240 studiepunten, maar de totale tijdsduur van de opleiding wordt korter
omdat er voor een specifieke groep studenten vrijstellingen gelden. 

5.2   Major en minor

Bacheloropleidingen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaan uit een major en een minor. De
major is je hoofdrichting, waarin je je beroepscompetenties ontwikkelt. De major bestaat uit 210
studiepunten. Daarnaast krijg je in een minor de ruimte om je kennis, interesses en capaciteiten te
verdiepen of te verbreden. Een minor bestaat uit 30 studiepunten. Een tweede minor is mogelijk.

Indeling van de opleiding Major Minor Totaal

Propedeuse 60 60

Postpropedeuse 150 30 180

Totaal 210 30 240

5.3   Propedeuse en postpropedeuse

Het eerste jaar van je studie is de propedeutische fase. Deze heeft een studielast van 60 studiepunten.

De propedeutische fase heeft drie functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende.
Deze drie functies hangen nauw met elkaar samen. De propedeutische fase geeft je een goed beeld van
de hele studie.
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In dit eerste jaar krijg je inzicht in de inhoud van de opleiding. In dat jaar kun je voor jezelf bepalen1.
of de opleiding aansluit bij je capaciteiten en interesses. Dit is de oriënterendefunctie van de
propedeutische fase.
In de loop van dit jaar kun je beslissen of je deze opleiding wilt blijven volgen. Studieadviezen in het2.
midden en aan het eind van de propedeutische fase helpen bij die beslissing. Dit is de verwijzende
functie van de propedeutische fase.
De propedeutische fase heeft een selecterende functie. Die functie is tweeledig: aan de ene kant3.
beoordeel je zelf of je geschikt bent voor de studie of niet. Aan de andere kant beoordelen de
docenten en examinatoren op basis van je studieresultaten of je geschikt bent. Daarbij wordt altijd
rekening gehouden met de eisen die je toekomstige beroep aan je stelt.

Na de propedeutische fase volgt de postpropedeutische fase; ook wel hoofdfase genoemd. In de
postpropedeutische fase verdiep je je verder en werk je toe naar de eindkwalificaties van jouw
bacheloropleiding. Heb je ook alle tentamens van de postpropedeutische fase gehaald? Dan sluit je deze
fase af en heb je je bachelorexamen gehaald. Je krijgt dan het bachelorgetuigschrift.

5.4   Overzicht van de opleiding

Het onderwijs bij ICA is opgebouwd uit onderwijseenheden (OWE’s) met een omvang van 7,5 of 15
studiepunten (stp). In iedere onderwijseenheid staat een beroepstaak centraal, waarbij je werkt aan het
ontwikkelen van verschillende competenties. Per blok (een periode van 9 of 10 weken) volg je één of
twee OWE’s. In de hoofdfasen van de profielen BIM en ESD is dit studiejaar sprake van twee
experimenten die van deze uitgangspunten afwijken. 

In bijlage A kun je vinden welke onderwijseenheden bij de propedeuse horen, en per profiel bij het
tweede, derde en vierde jaar.

In de OWE-beschrijvingen (deel 2 hoofdstuk 9) kun je precies vinden welke competenties in welke
onderwijseenheden de nadruk krijgen, en hoe ze zijn geconcretiseerd.

Naam opleiding: HBO-ICT

CROHO[1]-nummer: 30020

Inrichtingsvorm Voltijd Deeltijd

Taal Nederlands Nederlands

Varianten en
trajecten

Verkorte traject voor bepaalde
mbo niveau-4 vooropleidingen

[1] CROHO is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

Propedeuse (60 EC) Postpropedeuse (180 EC)

propedeuse-courses (6 x 7,5 stp) basissemesters (2 x 30 stp)

propedeuse-project (15 stp) stage (30 stp)

verdiepend semester (30 stp)

minor (30 stp)

afstudeerproject (30 stp)

Deelname aan onderwijseenheden
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Voor de propedeuse is de inschrijving voor OWE’s voor iedere student door de opleiding geregeld. Aan
het einde van het eerste jaar maak je een keuze voor een profiel. Als je aan alle voorwaarden voldoet,
word je door het Onderwijsbureau ingedeeld bij een semester. Deelname aan sommige semesters is
soms aan een maximum aantal gebonden. In dat geval volg je eerst een ander studieonderdeel. Je slb’er
zal je hierbij begeleiden en adviseren.

Deelname aan projecten
In de propedeuse en hoofdfase doe je mee aan tenminste drie of vier grote projecten. Het
projectonderwijs is beschreven in de brochure Projectonderwijs bij ICA, die je kunt vinden op
insite.han.nl/ica. In de brochure wordt uitleg gegeven over projectonderwijs, de begeleiding en toetsing,
en worden de enquêtes Interpersoonlijke Projectvaardigheden (IPV) en Projectbijdrage (PB)
toegelicht. Op basis van de laatste enquête is het mogelijk dat je van verdere deelname aan het project
kunt worden
uitgesloten.

Studieadvies
In de propedeuse krijg je van de opleiding een schriftelijk studieadvies. Bij het bepalen van het
studieadvies houdt de opleiding rekening met je persoonlijke omstandigheden zoals die bekend zijn bij je
studiebegeleider.
Zie deel 2 van dit Opleidingsstatuut, Onderwijs- en examenregeling (OER), hoofdstuk 6, voor de precieze
regeling. Dit hoofdstuk bevat een volledig overzicht van de regels die gelden bij het studieadvies
propedeutische fase.

Tentamens
Elke onderwijseenheid wordt via een tentamen getoetst. Een tentamen bestaat vrijwel altijd uit
deeltentamens. De toetsen van een OWE kun je vinden in de Propedeuse- of Hoofdfase OWE-
beschrijvingen (zie deel 3 van dit opleidingsstatuut) en het toetsrooster op iSAS. Voor herkansingen dien
je je tijdig individueel in te schrijven.

Minoren
De minor is een onderwijseenheid waarmee je de kans krijgt je beroepscompetenties te verbreden of
verdiepen. Je kunt een minor bij ICA volgen, of bij de HAN, maar je kunt ook kiezen voor een vrije minor,
die je bij een andere onderwijsinstelling kunt volgen of die je zelf samenstelt uit onderdelen van onderwijs
van verschillende –instituten van de HAN of een andere (onderwijs)instelling. Kijk voor het totale
minorenaanbod op www.kiesopmaat.nl. Kies Op Maat is een online platform waar alle studenten aan het
hoger onderwijs in Nederland kunnen kiezen uit minoren en vakken van de deelnemende instellingen.
Voor elke minor buiten het in het OER van de opleiding benoemde programma heb je toestemming nodig
van de examencommissie.

ICA biedt een aantal verdiepende minors aan die toegankelijk zijn mits er geen overlap is met een eerder
gevolgde onderwijseenheid. Bedenk dat deze minors van een bepaalde voorkennis uitgaan. ICA streeft
ernaar om elke minor minimaal één keer per jaar aan te bieden. Ook de minoren bestaan uit twee
courses en een project. Het gaat het om de volgende minors:

Mobile Application Development (MAD), voor de profielen SD (VT en DT), WD, DSD, ESD
Game, voor de profielen SD, WD, DSD, ESD
Manage and Design E-Business (MDEB), voor het BIM-profiel
Internet of Things (IoT), alle profielen, behalve ESD
Develop a Web Application (DWA), alle profielen, behalve WD

http://www.kiesopmaat.nl.<br>Kies
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6   Jaarrooster

In dit hoofdstuk vind je informatie over de lesdagen en lestijden, en over de vakanties en lesvrije weken.

6.1   Lesdagen en lestijden

Geroosterd onderwijs speelt zich af tussen 08.00 en 22.00 uur. Het gebouw in Arnhem is van maandag
t/m donderdag voor zelfstudie beschikbaar tot 21.30 uur. Op vrijdag is het gebouw vanaf 18.00 uur
gesloten. Het gebouw in Nijmegen is dagelijks geopend tot 18.00 uur.
Op welke dagen er onderwijs plaatsvindt is opgenomen in de ICA-jaarplanning. Een schooldag is
onderverdeeld in activiteitenuren van 45 minuten en twee korte pauzes van een kwartier.

1 09.00 - 09.45 uur

2 09.45 - 10.30 uur

Pauze 10.30 - 10.45 uur

3 10.45 - 11.30 uur

4 11.30 - 12.15 uur

5 12.15 - 13.00 uur

6 13.00 - 13.45 uur

7 13.45 - 14.30 uur

8 14.30 - 15.15 uur

Pauze 15.15 - 15.30 uur

9 15.30 - 16.15 uur

10 16.15 - 17.00 uur

11 17.00 - 17.45 uur

12 17.45 - 18.30 uur

13 18.30 - 19.15 uur

14 19.15 - 20.00 uur

15 20.00 - 20.45 uur

16 20.45 - 21.30 uur

17 21.30 - 22.15 uur
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6.2   Vakanties en lesvrije weken

De jaarplanning van dit schooljaar staat op HAN Insite:

www.han.nl/insite/jaarplanning

In deze jaarplanning staan de lesweken en vakanties. Daarnaast is er een aantal lesvrije weken in
januari, juni, juli en augustus. In de lesvrije weken kun je ook studieactiviteiten hebben, zoals
themaweken en extra kansen van tentamens. Houd daar rekening mee.

Alle activiteiten van ICA worden via het jaarrooster in de mobiele website iSas.han.nl gepubliceerd.

http://www.han.nl/insite/jaarplanning
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7   Organisatie van de hogeschool

In dit hoofdstuk vind je informatie over de organisatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Je
vindt hier ook informatie over de medezeggenschap, de kwaliteitszorg en de voorzieningen van de HAN
waar jij als student gebruik van kunt maken.

7.1   Faculteiten en instituten

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn de opleidingen verdeeld over vier faculteiten: Economie
en Management (FEM), Educatie (FE), Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (FGGM) en Techniek (FT).
Daarnaast heeft de HAN twee ‘interfacultaire instituten’: het Centrum voor Valorisatie en
Ondernemerschap (CvVO) en het instituut HAN Masterprogramma’s (HMP). Elke faculteit bestaat uit een
aantal instituten, waarbinnen de verschillende opleidingen vallen.

Jouw opleiding hoort bij de faculteit Techniek en het instituut ICA (Informatica Communicatie Academie).

Meer informatie over de faculteiten en instituten vind je op onze website.

De ondersteunende diensten van de HAN zijn ondergebracht in het Service Bedrijf.

7.2   Management en organisatie op faculteits- en instituutsniveau

Op HAN Insite vind je informatie over de inrichting, organisatie en mensen van jouw opleiding en instituut,
en de faculteit waarbij deze horen: www.han.nl/insite.

Op HAN Insite lees je wie deel uitmaken van de faculteitsdirectie en de instituutsdirectie, wie de
opleidingscoördinatoren zijn en wie er in de opleidingscommissie en de faculteitsraad zitten.

Organisatie van het instituut ICA
Directie en staf van ICA

7.2.1   Examencommissie en examinatoren
De leden van de examencommissie vind je op HAN Insite:
https://www1.han.nl/insite/ica/content/Examencommissie.xml

Je kunt de examencommissie van je opleiding bereiken via examencommissie.ica@han.nl

De leden van de examencommissie worden benoemd door de faculteitsdirectie.

De taken en verantwoordelijkheden van onze examencommissie vind je in het Reglement
Examencommissie. Daarin vind je ook aanvullende regels met betrekking tot examinering en
tentaminering voor zover die tot de bevoegdheid van de examencommissie behoren. Zie Deel 3 van dit
Opleidingsstatuut.

De examencommissie stelt onder andere vast of je voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in de
OER. Je moet de vereiste kennis, het juiste inzicht en de juiste vaardigheden hebben. Als dat zo is, kun je
je getuigschrift krijgen.

De examencommissie wijst voor elk tentamen examinatoren aan. Een of meer aangewezen
examinatoren nemen dat tentamen af en stellen de uitslag daarvan vast.

De examencommissie heeft verder onder andere de volgende taken en bevoegdheden:

https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/faculteiten-en-instituten/
https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/service-bedrijf/
http://www.han.nl/insite
http://www1.han.nl/insite/ica/content/ICA_Organisatie.xml
http://www1.han.nl/insite/ica/content/Directie.xml
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Borging toetskwaliteit
Verlenen van vrijstellingen
Afhandelen van verzoeken voor een extra tentamengelegenheid
Afhandelen van verzoeken om een aangepaste tentamenvorm
Afhandelen van aanvragen voor vrije minoren
Afhandelen aanvragen tot toelating honoursprogramma ’s
Toekennen van uitbreiding van studielast
Afhandelen van klachten.

Jouw opleiding heeft (een) externe toezichthouder(s) benoemd. Een externe toezichthouder beoordeelt of
de kwaliteit van het bachelorexamen van de opleiding voldoende is. De externe toezichthouder is geen
examinator.

Allerlei regels over tentamens en examens die voor jou gelden vind je verder in de OER. Ook vind je nog
regels over de organisatie ervan in het Reglement Tentamenbureau.

7.2.2   Medezeggenschap en inspraak
Hieronder vind je een kort overzicht van de commissies en raden van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Zij praten mee over beleid en beslissingen binnen de HAN, en hebben hier ook invloed op.

Opleidingscommissie (OC)
Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een opleidingscommissie (OC). Een opleidingscommissie
bestaat uit evenveel docenten als studenten. De opleidingscommissie adviseert de opleiding over het
bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en beoordeelt jaarlijks hoe de opleiding de
OER uitvoert. De opleidingscommissie heeft ook inspraakrechten. Via de opleidingscommissie kun je
meedenken en meebeslissen over het onderwijs en de organisatie van jouw opleiding.
Wil je lid worden van de opleidingscommissie? Vraag je opleidingscoördinator dan om meer informatie.
De opleidingscommissie heeft een eigen reglement (zie Deel 5).

Faculteitsraad (FR)
Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). Deze raad heeft het recht om alle faculteitszaken te
bespreken en vragen te stellen aan de faculteitsdirectie. De faculteitsraad heeft onder andere
inspraakrechten op het beleid en de begroting van de faculteit. Een faculteitsraad bestaat uit twaalf leden:
zes personeelsleden en zes studenten. In de faculteitsraad kun je meepraten en meebeslissen over het
beleid van de faculteit als geheel, maar ook over het beleid van alle instituten die onder de faculteit vallen.
Wil je lid worden van de faculteitsraad? Vraag bij je opleidingscoördinator meer informatie over de
faculteitsraad.
Wil je meer weten over de faculteitsraad of je verkiesbaar stellen? Of wil je weten wie erin zitten? Ga dan
naar: www.han.nl/insite, klik in de linker kolom op de faculteit die je zoekt, en dan op het tabblad ‘Over
ons’.

Medezeggenschapsraad (MR)
Via de medezeggenschapsraad hebben personeel en studenten op HAN-niveau inspraak. Deze raad
heeft instemmingsrecht op bepaalde onderdelen van het beleid, de hoofdlijnen van de
instellingsbegroting, het algemeen geldende deel van de onderwijs- en examenregelingen, en meer. De
medezeggenschapsraad bestaat uit zestien leden: acht personeelsleden en acht studenten. In de
medezeggenschapsraad gaat het over het algemene beleid van de HAN.
Wil je lid worden van de medezeggenschapsraad? Vraag bij je academie-directie dan om meer
informatie. Wil je meer weten over de Medezeggenschapsraad? Ben je bijvoorbeeld benieuwd wie erin
zitten? Ga dan naar HAN Insite: www.han.nl/insite, en klik in de linker kolom op ‘Medezeggenschap’.

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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7.3   Studentenvoorzieningen

7.3.1   Ondersteuning
Als student kun je rekenen op goede begeleiding bij je studieloopbaan. Binnen jouw opleiding word je
begeleid en geadviseerd bij je studie en je studievoortgang. Aanvullend daarop is er HAN Studiesucces.
Dat is een team van experts dat zich samen inzet voor één doel: jouw groei als student.

Experts die voor je klaarstaan
Als student kun je voor begeleiding, advies, training en coaching terecht bij HAN Studiesucces. Dit is een
netwerk van experts op het gebied van studentbegeleiding. Ze hebben expertise op het gebied van:

Studievaardigheden, taalvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
Studieswitch of vertraging
Psychologische hulpverlening
Studiefinanciering, financiële regelingen en ondersteuning en vragen over financiën
Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte
Studiekeuze en doorstuderen
Diverse wettelijke en hogeschoolregelingen
Klachten, bezwaar-/beroepsprocedures
Studeren als topsporter
Zingeving en religie

Kijk op HAN Studiesucces voor meer informatie en contactgegevens.
I: https://www1.han.nl/insite/studiesucces/home_opl.xml?

Vertrouwenspersonen
Bij de HAN gaan we met respect met elkaar om. Helaas kan het echter ook gebeuren dat je te maken
krijgt met ongewenst en/of storend gedrag. Wend je dan tot één van de vertrouwenspersonen zodat die
er iets aan kan doen. Meer informatie en de contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je op
HAN Insite.
I:https://www1.han.nl/insite/pz_new/content/Vertrouwens_personen.xml?inno_gen=gen_id_280&sitedir=/i
nsite/studiesucces

Bureau Klachten en Geschillen
Heb je een klacht, geschil, bezwaar of beroep, dan probeer je er in eerste instantie samen uit te komen,
eventueel met ondersteuning van de studiebegeleider. Lukt dit niet, dan dien je je klacht in bij het Bureau
Klachten en Geschillen. Het Bureau Klachten en Geschillen zorgt ervoor dat klachten en beroepschriften
bij de juiste hogeschoolorganen terechtkomen. Het verzorgt ook het secretariaat van het College van
Beroep voor de Examens.
E: Bureau.klachtengeschil@han.nl
T: 026-3691504
A: Verlengde Groenestraat 75 Nijmegen / Postbus 6960, 6503 CD NIJMEGEN
I: www.han.nl/insite/bureaukeng

Ombudsman
Met klachten die niet onder een van de bestaande klachten- en beroepsprocedures vallen, kun je terecht
bij een onafhankelijke ombudsman. Zijn rol is bemiddelend.
E: ombudsman@han.nl

7.3.2   Informatievoorziening
Vraagpunt Studentzaken
Heb je vragen over je studie? Bijvoorbeeld over je inschrijving, de betaling van collegegeld, tentamens,
lesroosters en het studieinformatiesysteem (Alluris)? Dan kun je die stellen bij het Vraagpunt

https://www1.han.nl/insite/studiesucces/home_opl.xml
https://www1.han.nl/insite/pz_new/content/Vertrouwens_personen.xml?inno_gen=gen_id_280&sitedir=/insite/studiesucces
https://www1.han.nl/insite/pz_new/content/Vertrouwens_personen.xml?inno_gen=gen_id_280&sitedir=/insite/studiesucces
mailto:klachtengeschil@han.nl
http://www.han.nl/insite/bureaukeng
mailto:ombudsman@han.nl
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Studentzaken. Meer informatie hierover vind je op HAN Insite:
https://www.han.nl/insite/rondomdestudie/Vraagpunten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=InsiteSb

Studiecentra
In de studiecentra kun je zoeken in papieren en digitale bronnen, of rustig werken. Daarnaast kun je
dvd’s, cd’s, cd-roms, digitale informatiebronnen en online video’s bekijken. Meer informatie, bijvoorbeeld
over de openingstijden en telefoonnummers, vind je op de website van de studiecentra:
www.han.nl/studiecentra.

HAN Voorlichtingscentrum
De medewerkers van het HAN Voorlichtingscentrum kunnen je alles vertellen over opleidingen,
samenwerkingsvormen, voorlichtingsactiviteiten en de organisatie van de gehele hogeschool.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 – 16.30 uur (Tijdens schoolvakanties tot 15.00 uur)
T: (024) 353 05 00
E: info@han.nl
I: www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/zoek-je-opleiding/aan-het-woord/

International Office
De HAN is ook internationaal actief. De activiteiten zijn heel divers; zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan
internationalisering van het curriculum, het uitbouwen van een internationaal netwerk van
partneruniversiteiten, studie in het buitenland voor HAN studenten en docentenuitwisselingen. Ook wordt
vanuit het International Office de HAN-bijdrage aan drie belangrijke sociale stageprojecten in Zuid-Afrika,
India en op Curaçao gecoördineerd. Tot slot biedt het International Office praktische ondersteuning op het
gebied van beurzen (o.a. Erasmus+) en het invullen van formulieren zoals het Learning Agreement. Ook
voor internationale studenten is het International Office het eerste aanspreekpunt. Het International Office
is te vinden in Arnhem (Ruitenberglaan 31) en Nijmegen (Kapittelweg 33). Kom langs met je vragen of
kijk op de Insite-pagina van het International Office.
 I: https://www1.han.nl/insite/internationaloffice_english/home_opl.xml

7.3.3   Overige voorzieningen
Sportfaciliteiten
Als student van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kun je een sportkaart aanschaffen. Daarmee
kun je gebruikmaken van de sportfaciliteiten van HAN Seneca (het centrum voor sport en gezondheid van
de HAN), de sportfaciliteiten van de gemeente Arnhem en de sportfaciliteiten van de Radboud Universiteit
Nijmegen.
Zie voor meer informatie: www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-han/sporten-bij-de-han.

HAN Employment
HAN Employment is het arbeidsloket van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dat bemiddelt tussen
hbo/wo-afgestudeerden, studenten en werkgevers. Studenten en alumni kunnen hier vacatures vinden
voor vaste banen, bijbanen en werkervaringsplaatsen. Ook kun je bij HAN Employment trainingen volgen
op het gebied van solliciteren, netwerken en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie en
de contactgegevens: www.han.nl/start/corporate/alumni/carriereservices/hanemployment/.

HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO)
Bij het HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) vind je meer informatie, kennis en
ervaring in ondernemend onderwijs, over valorisatienetwerken en over hulp die medewerkers kunnen
krijgen als ze subsidie aanvragen. CvVO draagt daarnaast bij aan het realiseren van activiteiten,
projecten en financiering rondom valoriseren (circulatie van kennis), innoveren en ondernemerschap.
T: (026) 365 82 66
E: CvVO@han.nl
 I: http://specials.han.nl/themasites/cvvo

Arbobeleid voor studenten

https://www1.han.nl/insite/rondomdestudie/Vraagpunten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=InsiteSb
http://www.han.nl/studiecentra
mailto:info@han.nl
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/zoek-je-opleiding/aan-het-woord/
https://www1.han.nl/insite/internationaloffice_english/home_opl.xml
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-han/sporten-bij-de-han
http://www.han.nl/start/corporate/alumni/carriereservices/hanemployment/
http://specials.han.nl/themasites/cvvo/cvvo@han.nl
http://specials.han.nl/themasites/cvvo/
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Wil je meer weten over de regels van veilig en gezond werken binnen de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen? Of wil je weten wat voor hulpmiddelen we op dat gebied hebben? Kijk dan op Insite Arbo op
de speciale pagina voor studenten:
www.han.nl/insite/arbovoorstudenten

HAN-Talencentrum
Bij het HAN-Talencentrum kun je terecht met al je (ver)taalvragen. Ook kun je er verschillende
taalcursussen, taaltrainingen en taalworkshops volgen. Als student ontvang je  korting op een cursus
moderne vreemde taal.
Je kunt bij het HAN-Talencentrum ook cursussen schrijven en spelling volgen. Er is ook een cursus voor
studenten met dyslexie. De cursussen zijn er zowel voor Nederlandstalige als anderstalige studenten.
T: (024) 353 03 04
E: talencentrum@han.nl
I: https://www.han.nl/werken-en-leren/vakgebieden/talen/

http://www.han.nl/insite/arbovoorstudenten
https://www.han.nl/werken-en-leren/vakgebieden/talen/


Bijlage A 
Opbouw van de voltijdopleiding HBO-ICT 
Propedeuse  

Locatie ARNHEM en NIJMEGEN 

ICA biedt de ICT-propedeuse behalve in Arnhem ook in Nijmegen aan. De VT-propedeuse start op 

beide locaties 1x per jaar (in september). De eerste twee blokken zijn voor alle ICT-studenten gelijk. 

 
 Courses en beroepstaken 

blok 1 

System Analysis & Quality (SAQ) 

Beschrijf voor een bestaande situatie de 

systeemspecificaties (use cases en 

domein model) en stel hiervoor 

schermontwerpen van testcases op. 

Structured Program Development (SPD) 

Ontwerp, realiseer en test een 

computerprogramma met gebruikersinteractie aan 

de hand van een probleemstelling. 

blok 2 

Databases & Reporting (DB) 

Maak en beheer een kleine client-server 

database en maak (management-) 

rapportages 

Web Technology (WT) 

Bouw een dynamische website met een database 

gebaseerd op front- en backendtechnieken. 

Eerste twee blokken ICT-propedeuse. 

 

Vanaf het 3e blok vindt een voorsortering plaats gericht op de hoofdfase. Dit houdt dus in dat er twee 

leerroutes in de propedeuse zijn. 

 
• Studenten die in de hoofdfase één van de profielen Software Development, Web Development, Data 

Solutions Development of Embedded Software Development willen volgen (als ze worden aangeboden) 

volgen in blok 3 de route Development. De volgorde van de courses en het project kan anders zijn dan in 

deze tabel. 

 

 Courses en beroepstaken 

blok 3 

Embedded Program Development 

(EPD) 

Ontwerp en realiseer embedded 

software. 

Object-Oriented Program Development (OOPD) 

Ontwerp, realiseer en test een eenvoudige 

applicatie in Java. 

blok 4 

I-Project 

Ontwikkel beroepsvaardigheden door in een projectcontext een dynamische website en 

bijbehorende beheerapplicatie te realiseren. 

ICT-propedeuse, route Development. 

 

 
  



• Studenten die in de hoofdfase één van de profielen Enterprise Software Solutions of Infrastructure & Security 

Management willen volgen (als ze worden aangeboden) volgen in blok 3 de route Management. De volgorde 

van de courses en het project kan om organisatorische redenen anders zijn dan in deze tabel. 

 

 Courses en beroepstaken 

blok 3 

Basic Infrastructure, Security & 

Management (BISM) 

Bouw een proof of concept secure 

network-omgeving. 

Business Process Analysis (BPA) 

 

Breng bedrijfsprocessen in kaart en adviseer over 

te ondernemen acties ter verbetering. 

blok 4 

I-Project 

Ontwikkel beroepsvaardigheden door in een projectcontext een dynamische website en 

bijbehorende beheerapplicatie te realiseren. 

Tabel ICT-propedeuse, route Management. 

 
Zie voor meer informatie over courses en projecten de OWE-beschrijvingen (hoofdstuk 9 van deel 2) 

en de OWE-handleidingen. 

 

  



Hoofdfase 

In de hoofdfase kies je na de propedeuse voor een afstudeerprofiel. Elk profiel bestaat uit twee 

basissemesters, een stage, een verdiepend semester en een afstudeerproject. (In deze volgorde 

noemen we dat de Koninklijke route.) Een semester bestaat altijd uit drie of vier (BIM semester 1) 

aparte onderwijseenheden. In de basissemesters begin je met het volgen van twee parallel gegeven 

courses in het oneven blok en daarna maak je met een projectgroep een beroepsproduct in het even 

blok. Een uitzondering is het eerste hoofdfasesemester van BIM, waarin geen project zit maar in 

plaats daarvan twee courses. Vaak wordt in het project een echte opdracht uit het bedrijfsleven 

uitgevoerd. 

 
In schooljaar 2019-2020 vindt in het tweede jaar een pilot plaats, waarin professionals skills een 

aparte onderwijseenheid vormen. Bij de andere profielen zijn professional skills geïntegreerd in de 

courses en projecten. 

 

 Voor de volledigheid: de minor hoort niet bij het profiel.  

 

Aanbod profielen 

De volgende profielen worden aangeboden: Bedrijfskundige Informatica & Management (BIM), 

Software Development (SD), Web Development (WD), Data Solutions Development (DSD), 

Infrastructure & Security Management (ISM) en Embedded Software Development (ESD). 

 
 

 

 

De profielen zien er als volgt uit (de projecten (en professional skills) staan hierin niet apart 

aangegeven). 

 

 

Profiel Semesters Courses 

Bedrijfskundige 

Informatica &  

Management 

 (BIM)  

 

BIM 1 

Intelligent Information 

Management (IIM) 

Business Intelligence (BInt)  

Business Organisation Basics (BOB) Requirements (REQ)  

BIM 2 Process Science (BPS) Investment & Finance of ICT (IFI) 

BIM 3 Business Management (BuM)  ERP Implementation (EI)  

 

Profiel Semesters Courses 

Software 

Development 

(SD) 

Object Oriented Software 

Engineering (OOSE) 

Distributed Enterprise 

Applications (DEA) 

Object Oriented Analysis and 

Design (OOAD) 

Information Systems 

Engineering (ISE) 

Data Modeling and Database 

Design (DMDD) 

Database Implementation (DI) 

Advanced Software 

Development (ASD) 

Algoritmes, Programmeertalen en 

Paradigma's (APP) 

Software Architectuur 
(SWA) 



 

Data solutions  

Development 

(DSD) 

Object Oriented Software 

Engineering (OOSE) 

Distributed Enterprise 

Applications (DEA) 

Object Oriented Analysis and 

Design (OOAD) 

Information Systems 

Engineering (ISE) 

Data Modeling and Database 

Design (DMDD) 

Database Implementation (DI) 

Advanced Information 

Systems (AIS) 
Data Warehousing (DW) Data & Statistics (DS) 

 

Profiel Semesters Courses 

Web 

Development 

(WD) 

Object Oriented Software 

Engineering (OOSE) 

Distributed Enterprise 

Applications (DEA) 

Object Oriented Analysis and 

Design (OOAD) 

Develop a Web Application 

(DWA) 

Client-side Web Development 

(CWD) 

Server-side Web Development 

(SWD) 

.Net on the server 
(NotS) 

Web Infrastructures 
(WIN) 

Web Applications  
(WAPP) 

 

Profiel Semesters Courses 

Infrastructure & 

Security  

Management 

(ISM) 

Manage a Networked Server 

Environment (MANSE) 

Directory Services 
(DS) 

Network Architecture 
(NA) 

Secure Environment and 

Applications (SEA) 

Management of Security and IT 

(MOST) 

Security In Practice 
(SIP) 

Automate Deployment of 

Infrastructure-oriented 

Systems (ADIOS) 

Deployment, Management and 

Security Strategies (DMSS) 

Technical Deployment Solutions 

(TDS) 

 

Profiel Semesters Courses 

Embedded 

Software 

Development 

(ESD) 

Object-oriented Software 

and Modelling (OSM) 

Object-oriented Software and 

Modelling - Software (OSM S) 

Object-oriented Software and 

Modelling - Modelling (OSM 

M) 

Internet of Things (IoT) 
Internet of Things - Internet 

(IoT I) 

Internet of Things - Things  
(IoT T) 

World of Robots 
(WoR) 

World of Robots - World 
(WoR W) 

World of Robots - Robots 

(WoR R) 

ICT-profielen 

  



Aanbod semesters 

In het studiejaar 2019-2020 worden de volgende ICT-semesters in Arnhem en Nijmegen uitgevoerd 

(zie respectievelijk de tabellen). Tussen haakjes staat vermeld voor welk profiel ze worden uitgevoerd. 

Dit volledige aanbod is onder voorbehoud van o.a. voldoende aanmeldingen voor een betreffend 

semester. 

  
Semester 1 Semester 2 

Basissemesters: 

OOSE (SD, DSD) OOSE (WD) 

OSM (ESD) IoT (ESD) 

 ISE (SD, DSD) 

DWA (WD)  

BIM1 (BIM) BIM2 (BIM) 

MANSE (ISM)  

 SEA (ISM) 

Verdiepende semesters: 

ASD (SD)  

 NOTS (WD) 

 BIM3 (BIM) 

 WoR (ESD) 

 AIS (DSD) 

 ADIOS (ISM) 

Aanbod ICT-semesters 2019-2020 Arnhem. 

 

 

Semester 1 Semester 2 

Basissemesters: 

ISE (SD)  

IoT (ESD)  

 OOSE (SD) 

 OSM (ESD) 

Verdiepend semester: 

 ASD (SD) 

WoR (ESD)  

NOTS (WD)  

      

 Aanbod ICT-semesters 2019-2020 Nijmegen. 

 

Zie voor meer informatie over alle semesters de OWE-beschrijvingen en de studiehandleidingen. 

 

 



Bijlage B 

Profieleindkwalificaties 

 

Op de volgende pagina’s zijn de eindkwalificaties van de zes afstudeerprofielen te vinden die wij voor HBO-ICT kennen. De eindkwalificaties 

zijn gematcht met de Dublin descriptoren en de HBO-ICT activiteiten. Zie voor de gebruikte notaties de onderstaande tabel. 

 

Dublin descriptoren (DD) Activiteiten HBO-ICT (HI) 
1. Kennis en inzicht 

2. Toepassen van kennis en inzicht 

3. Oordeelsvorming 

4. Communicatie 

5. Leervaardigheden 

Ana. Analyseren 

Adv. Adviseren 

Ont. 

 Ontwerpen 

Rea. Realiseren  

M&C . Manage & 

Control 

Dublin Descriptoren en activiteiten HBO-i. 

 

Voor ieder profiel is vervolgens nog aangegeven welke semesters en/of onderwijseenheden bij dit profiel horen, en hoe de semesters en/of 

onderwijseenheden matchen met de eindkwalificaties. Tot slot is bij ieder profiel een ingevuld kubusmodel gegeven, waarmee onder meer 

vergelijking met profielen van andere opleidingen HBO-ICT mogelijk wordt. 

 

 

  



Eindkwalificaties HBO-ICT profiel Bedrijfskundige Informatica & Management VT (BIMVT) 
 

Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) DD HBOI 

BIM-1 [Requirements management] 

 

De student eliciteert, analyseert, 

specificeren en valideert business-, 

gebruikers- en systeem requirements 

ten behoeve van een probleem, doel of 

informatiesysteem.  

• Business-, User- en 

Systeemrequirements en bijbehorende 

kwaliteitseisen 

• Functioneel en niet-functionele 

requirements en bijbehorende 

kwaliteitseisen 

• Kwaliteitsaspecten van requirements; 

norm ISO/IEC 25010, waaronder 

functionaliteit, betrouwbaarheid, 

gebruiksvriendelijkheid efficiëntie, 

onderhoudbaarheid, portabiliteit 

• Stakeholdersanalyse 

• Requirements engineeringsproces 

(eliciteren, analyse, specificatie en 

validatie) 

• De begrippen ‘business need’ en 
‘business requirement’ 

• Digitale samenwerkomgeving (doel 

componenten O365) 

• User interface ontwerp 

• DataVault en sterschema 

• OLTP, OLAP, ETL en 

datatransformatieregels 

• Implementatietraject 

• Implementatietechnieken (on premise 

en cloud) 

• Abstraheert uit beschikbare bronnen de 

benodigde informatie die 

ondersteunend zijn voor bepaalde 

bedrijfsprocessen. 

• Eliciteert gegevensstromen en 

verifieert deze bij de doelgroep. 

• Stelt de scope, context en omgeving 

van een informatiesysteem vast. 

• Vertaalt geïdentificeerde en logisch 

geordende knelpunten en potentiële 

verbetermogelijkheden in business 

needs. 

• Definieert een business requirement op 

basis van business needs. 

 

1,  

2,  

3,  

4 

Ana, 

 



• De feiten, inclusief de terminologieën, 

concepten, principes, tools en 

technologieën van DevOps 

 

BIM-2 [Low code / zero code realisation] 

 

De student bouwt op basis van 

requirements en met behulp van een 

low-coding platform of bedrijfsbreed 

informatiesysteem een (prototype) 

applicatie die aansluit op behoeften 

van de business.  

• Digitale samenwerkomgeving (doel 

componenten O365) 

• User interface ontwerp 

• DataVault en sterschema 

• OLTP, OLAP, ETL en 

datatransformatieregels 

 

• Configureert een ICT-omgeving op 

basis van standaardcomponenten 

(O365: o.a. PowerApps, Flow) op basis 

van opgestelde requirements en 

dataflows /procesmodellen. 

• Ontwerpt ICT-oplossingen op basis van 

standaardcomponenten. 

• Configureert een ICT-omgeving op 

basis van standaardcomponenten 

(Mendix) op basis van opgestelde 

requirements en dataflows 

/procesmodellen. 

• Verifieert(test) een gerealiseerde 

omgeving  op aspecten zoals 

opgestelde requirements, relatie met 

procesbeschrijvingen en technische 

mogelijkheden. 

• Realiseert op een doelgroepgerichte 

manier, aan de hand van een ontwerp 

verschillende prototypes van OLAP 

oplossingen. 

• Ontwerpt een DataVault, die is 

afgestemd op het bronsysteem. 

• Ontwerpt een sterschema, die is 

afgestemd op de DataVault en de te 

bouwen KPI’s. 
• Bouwt een ETL systeem, waarmee het 

bronsysteem correct wordt uitgelezen.  

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ont, 

Rea, 

 



• Configureert aan de hand van een 

proces- en databeschrijvingen een 

prototype (digitale 

samenwerkingsomgeving).  

 

BIM-3 [Implementation] 

 

De student bepaalt de 

organisatorische- (besturing, 

processen, mens en cultuur) en 

technische gevolgen bij de 

implementatie van een IT-oplossing, 

plant de implementatie en ondersteunt 

de uitvoering en beheersing waarbij 

rekening gehouden wordt met 

(security) risico's, de acceptatie van en 

het draagvlak voor de oplossing. De 

doorgevoerde wijzigingen worden 

verantwoord in de voorgeschreven 

documentatie. 

• Implementatietraject 

• Implementatietechnieken (on premise 

en cloud) 

• De feiten, inclusief de terminologieën, 

concepten, principes, tools en 

technologieën van DevOps 

 

• Impactanalyse van een 

implementatietraject 

• Stelt doelgroepgerichte 

gebruikersdocumentatie op. 

• Stelt een impactanalyse voor een 

implementatietraject op. 

 

1,  

2,  

3,  

4 

Ana, 

Adv, 

 

BIM-4 [Intelligent Information Management] 

 

De student ontwerpt en realiseert een 

informatiestructuur voor de 

gestructureerde en ongestructureerde 

data binnen een organisatie. Deze 

informatiestructuur is het bestpassende 

bij de (bedrijfs)processen en de al 

aanwezige IT-omgeving en houdt 

• Wet- en regelgeving op het gebied van 

privacy en gegevensbescherming 

• Gegevensstromen (DFD) 

• Informatieanalyse (ER) 

• Digitale transformatie 

• Soorten componenten in een digitale 

werkplek in relatie tot collaboratie en 

workflow 

• Informatiemodellen (ER, relationeel) 

• Business Intelligence 

• Analyseert en beschrijft de relatie 

tussen proces- en datamodellen. 

• Werkt samen in een digitale 

samenwerkingsomgeving. 

• Analyseert informatiemodellen. 

• Stelt semantisch en syntactisch 

correcte  data/gegevens modellen op. 

• Valideert data/gegevensmodellen. 

• Stelt aan de hand van 

voorbeelddocumenten semantisch en 

1,  

2,  

3,  

4, 

5 

Ana, 

Ont, 

 



rekening met onder meer privacy en 

gegevensbeveiliging. 

• Strategy map, Informatieplan, 

meetplan, actieplan en 

implementatieplan. 

• Key performance indicatoren 

en dashboards 

• NO-SQL stores, ACID-eigenschappen, 

CAP theorema en datawarehouse 

architecturen 

• Betekenis en toepasbaarheid van 

begrippen en technieken uit de 

beschrijvende statistiek 

• Standaard datakwaliteitscriteria-

indelingen 

• Betekenis en toepasbaarheid van 

begrippen en technieken uit de 

beschrijvende statistiek 

• Betekenis en toepasbaarheid van 

begrippen en technieken uit de 

inferentiële statistiek 

• Richtlijnen voor data-extractie t.b.v. 

process mining analyse 

• Het fenomeen ‘concept drift’ 
• De zogeheten ‘Guidelines for Logging’ 
• De zogeheten ‘Data Quality Issues’ 
• Technologie voor het digitaliseren van 

content (multi channel capture). 

• Informatiebeleid voor de 

toegangsbeveiliging en autorisatie van 

informatiesystemen. 

• Functiescheiding en de BIV kwalificatie 

van gegevens (BIV matrix) 

syntactisch correcte  data/gegevens 

modellen (in ERM notatie) op. 

• Geeft aan welke informatiebehoeftes 

waar worden afgedekt in welk 

dashboard. 

• Is in staat een datawarehouse op te 

stellen op basis van een aangeleverd 

ontwerp 

• Stelt een informatieplan, meetplan, 

actieplan en implementatieplan op. 

• Past de juiste opzet van het 

informatieplan, meetplan, actieplan en 

implementatieplan toe. 

• Ontwerpt een dashboard met een set 

samenhangende key performance 

indicatoren. 

• Geeft aan wat een document, graph, 

key-value and columnar data store is.  

• Weet waar ingeleverd wordt op het 

gebied van ACID-eigenschappen bij 

keuze van een bepaalde categorie van 

NO-SQL data store. 

• Geeft de hand van het CAP theorema 

de kracht en zwakte van verschillende 

NOSQL datastore categorieën aan. 

• Positioneert NO-SQL datastores 

binnen de verschillende architecturen. 

• Maakt de toepasselijke keuze en past 

het gebruik van de technieken uit de 

beschrijvende- en inferentiële statistiek 

in de context van een business 

intelligence project toe. 



• De wijze waarop een autorisatiematrix 

wordt opgesteld 

• Normen die zijn gebaseerd op de 

Nederlands privacy wetgeving (AVG) 

en de geldende normen voor 

informatiebeveiliging (bv ISO 27001 en 

27002). 

• Informatie security management 

systeem (ISMS) en kan verwoorden 

wat het belang hiervan voor een bedrijf 

is. 

• Informatiebeveiligingsplan en kan 

verwoorden wat het belang hiervan 

voor een bedrijf is. 

• Risicoanalyse is en kan deze 

uitvoeren.  

• Verschillende rollen voor 

informatiebeveiliging. 

 

• Classificeert specifieke 

beperkingsregels/business rules 

gebruikmakend van standaard 

classificatieschema’s.  
• Formuleert beperkingsregels/business 

rules in de vorm van negative SQL 

statements. 

• Maakt de toepasselijke keuze en past 

het gebruik van de technieken uit de 

beschrijvende- en inferentiële statistiek 

in de context van een process mining 

analyse toe. 

• Geeft een gemotiveerd oordeel over de 

kwaliteit van de transactiedata (event 

log). 

• Bepaalt in hoeverre een event log 

voldoet aan de data-extractie eisen ten 

behoeve van een process mining 

analyse. 

• Relateert een gegeven event log aan 

de zogeheten ‘Guidelines for Logging’, 
het fenomeen ‘concept drift’ en de 
zogeheten ‘Data Quality Issues’. 

• Stelt de volwassenheid van een event 

log vast. 

• Stelt informatiebeleid (regels) op voor 

de toegangsbeveiliging en autorisatie 

van informatiesystemen.  

• Stelt een autorisatiematrix op, die 

gebaseerd is op bedrijfsprocessen, 

functiescheiding en de BIV kwalificatie 

van gegevens.  



• Zet een autorisatiematrix om naar een 

autorisatie inrichting voor een 

informatiesysteem. 

• Stelt een informatiebeveiligingsplan 

binnen een bepaalde scope en 

domeinen op. 

 

BIM-5 [Business process Management] 

 

De student herkent (bedrijfs)processen 

en ordent deze aan de hand van 

gangbare methoden en technieken. 

Daarnaast maakt de student een model 

van een (bedrijfs)proces (een 

‘mensmodel’) en genereert een 

procesmodel op basis van 

transactiedata (een event log) en met 

behulp van process mining technieken 

(een ‘gereconstrueerd model’). 
Vervolgens analyseert de student het 

‘mensmodel’ en/of het 
‘gereconstrueerde model’ aan de hand 
van gangbare methoden en technieken 

en komt van hieruit tot geïdentificeerde 

en geordende knelpunten en potentiële 

verbeteringen. 

Ten slotte bepaalt de student wat de rol 

van ICT kan zijn om deze knelpunten 

te verhelpen en de 

verbetermogelijkheden te realiseren. 

• BPM concepten (BPM lifecycle en 

procesmodelleren) 

• Technologie voor het uitvoeren van 

processen (workflow management, 

dynamic (of adaptive) case 

management, business rule 

management en robotic process 

automation) 

• Methoden en technieken voor het 

analyseren van de uitvoering van 

processen (Lean, Ishikawa diagram) 

• Process mining concept 

• Process mining technieken (process 

discovery, conformance checking en 

enhancement) 

• Kennis van een process mining tool 

(Disco) 

• Werkstroompatronen 

• Ontwerpprincipes 

• Procesmodellen (BPMN) 

• Technologie voor het uitvoeren van 

processen (workflow management, 

dynamic (of adaptive) case 

management, business rule 

management en robotic process 

automation) 

• De student identificeert knelpunten en 

potentiële verbetermogelijkheden in de 

context van een (bedrijfs)proces en 

ordent deze inzichtelijk. 

• Bepaalt wat de rol van IT kan zijn om 

de knelpunten te verhelpen en de 

verbetermogelijkheden te realiseren in 

de context van een (bedrijfs)proces. 

• Analyseert een (bedrijfs)proces met 

een administratief karakter aan de 

hand van een procesanalyse vraag, op 

basis van transactiedata, met behulp 

van de process mining technieken en 

gebruikt hierbij een process mining 

tool. 

• Stelt een procesontwerp met daarin de 

basis werkstroompatronen op. 

• Maakt een procesontwerp die voldoet 

aan de ontwerpprincipes. 

• Stelt syntactisch en semantisch 

correcte procesmodellen (BPMN) op. 

• Verifieert procesmodellen. 

 

1,  

2,  

3,  

4, 

5 

Ana, 

Adv, 

Ont, 

Rea, 

 



• Technologie voor het analyseren van 

de uitvoering van processen (process 

mining) 

• Werkstroompatronen 

 

BIM-6 [Enterprise management] 

 

De student analyseert en vertaalt de 

lange termijnvisie en -strategie van een 

organisatie naar bijpassend 

informatiebeleid, rekening houdend 

met relevante innovatieve en 

disruptieve ontwikkelingen, als ook de 

inpasbaarheid binnen de enterprise 

architectuur en bedrijfsmatige ambities. 

• Functiegebieden van een organisatie 

(Financiën, Productie, Logistiek, 

Kwaliteit, Marketing, 

Personeelsmanagement, Strategisch 

Management) 

• Gangbare bedrijfskundige modellen 

(bijvoorbeeld Business Model Canvas) 

voor het beschrijven en analyseren van 

een organisatie in haar omgeving. 

• Nederlands recht als basis voor het 

eigen professioneel en integer 

handelen 

• Basis bedrijfseconomische concepten 

en toepassingen in een bedrijfscontext 

• Financiele aspecten van ICT projecten 

• Onderdelen van een 

pakketselectietraject 

• Business case onderdelen 

(samenvatting voor de opdrachtgever, 

redenen, overwogen alternatieven, 

verwachte kwalitatieve en kwantitatieve 

benefits, verwachte kwalitatieve en 

kwantitatieve dis-benefits, doorlooptijd, 

kosten, investeringsbeoordeling, 

belangrijkste risico’s) 
• IT disruptive innovations 

• Disruptive business models 

• Verzamelt en beschrijft een organisatie 

in samenhang vanuit de negen 

invalshoeken uit het Business Model 

Canvas . 

• Adviseert vanuit bedrijfskundige 

modellen en het Business Model 

Canvas over knelpunten en potentiële 

verbetermogelijkheden tezamen met 

wat de rol van IT kan zijn voor de eigen 

organisatie. 

• Bepaalt of wet- en regelgeving op het 

gebied van privacy en 

gegevensbescherming van toepassing 

is op een (deel) van de geanalyseerde 

organisatie. 

• Beoordeelt in hoeverre er binnen de 

geanalyseerde organisatie aandacht is 

voor (IT-)beroepsgedragscodes. 

• Benoemt kansen en bedreigingen en 

bepaald de added value voor een 

organisatie. 

• Maakt op basis van selectiecriteria een 

keuze uit ICT oplossingsrichtingen met 

betrekking tot een (applicatie/software 

omgeving) keuze en verdedigt deze 

keuze. 

• Past gangbare methoden voor het 

selecteren en beoordelen van software 

1,  

2,  

3,  

4 

Ana, 

Adv, 

 

 



• Gangbare  modellen voor besturing en 

typologieën van de 

informatieorganisatie 

• Lifecyclemanagement en 

beheermodellen (ASL, BISL en ITIL4) 

• Business IT alignmentmodellen 

• Informatie- en applicatie architectuur 

• Strategische vraagstukken voor de 

organisatie 

• Besturingsgebieden in samenhang met 

informatiestromen 

• Verschil tussen disruptief en innovatief 

en de mogelijke impact voor een 

organisatie 

• Theoretische concepten waarmee 

relevante ontwikkelingen voor de 

casusorganisatie geanalyseerd kunnen 

worden 

• Veranderkundige aspecten die 

voorwaardelijk zijn voor succesvolle 

implementatie van de 

verbetervoorstellen in de organisatie 

• Gangbare theorieën en modellen op 

het gebied van 

(IT)portfoliomanagement 

• Gangbare enterprise 

architectuurmodellen en technieken 

(TOGAF, Novius, Gemma, 

DYA,  Archimate en NORA). 

 

toe en formuleert, onderbouwt en 

verdedigt deze selectiecriteria. 

• Interpreteert en beschrijft in een 

zakelijk rapport (business case) de 

financiële onderdelen voor een 

organisatie. 

• Beschrijft de oplossingsalternatieven 

voor de business requirements van een 

organisatie.  

• Prioriteert de business requirements 

volgens de 

kansen/bedreigingen/Added Value 

methode.  

• Beargumenteert, adviseert en beschrijft 

in een zakelijk rapport (business case) 

welke business requirements zinvol zijn 

om verder uit te werken in projecten, let 

daarbij ook op quick wins. 

• Werkt adviezen adekwaat uit in een 

business case. 

• Analyseert en verbindt het belang van 

IT voor de organisatie met de 

organisatiedoelstellingen (alignment). 

• Analyseert actuele innovatieve en 

disruptieve IT ontwikkelingen die van 

invloed kunnen zijn op de strategische 

planning van de organisatie en 

beschrijft de uitkomsten in termen van 

kansen en bedreigingen voor de 

organisatie. 

• Analyseert de IST situatie aan de hand 

van behandelde modellen en 

voorstellen doen voor de governance 



en inrichting van de IV organisatie 

(SOLL). 

• Analyseert de interne en 

omgevingsfactoren die bepalend zijn 

voor de inrichting van de IV 

organisatie. 

• Vertaalt de kansen en bedreigingen 

voor de organisatie naar 

verbeterpunten en oplossingen voor de 

IV organisatie. 

• Voert een organisatieanalyse uit aan 

de hand van verschillende 

organisatietypologieën en hun 

karakteristieken. 

• Voert een stakeholder- en 

krachtenveldanalyse uit. 

• De student ontwikkelt een 

implementatiestrategie om de 

verbetervoorstellen in de organisatie te 

realiseren. 

• Analyseert de governance van de 

informatieorganisatie en kan deze 

beschrijven aan de hand van gangbare 

frameworks (zoals BISl, ASL, ITIL4). 

• Definieert gestructureerd criteria en 

indicatoren ten behoeve van de 

prioritering binnen het IV-

projectportfolio. 

• Stelt een IV-architectuurmodel 

(enterprise archtitectuur) op met 

ontwerpkeuzes en richtlijnen. 

 



BIM-7 [Change management] 

 

De student adviseert over een 

veranderkundige aanpak bij de 

invoering van nieuwe ICT 

mogelijkheden, rekening houdend met 

de doelstellingen van de organisatie en 

met de sociale context (mens en 

organisatie). 

• Kleurendenken (Caluwe en Vermaak). 

• Actuele veranderkundige modellen en 

technieken. 

• Stakeholdersanalyse, 

krachtenveldanalyses. 

 

• Oplossingen definiëren op het terrein 

van organisatiestructuur (en rollen) en 

(organisatie)processtructuur. 

• Bepalen van de organisatorische 

gevolgen van een advies en het 

hiervoor beschrijven van de 

veranderbehoefte. 

• Helpen bij het ontwerpen van een 

veranderkundige aanpak met 

bijbehorende interventies. 

• Creëren van draagvlak onder relevante 

stakeholders en relaties onderhouden 

om hen positief te beïnvloeden. 

 

1,  

2,  

3,  

4 

Adv, 

 

BIM-8 [Project management] 

 

De student plant en beheerst een (ICT-

) project zodanig dat het opgeleverde 

resultaat aansluit bij de stakeholders- 

en organisatiebehoeften en kiest 

hiervoor een passende methode. 

Hiervoor definieert de student de 

project activiteiten, mijlpalen, planning, 

mensen en middelen, kwaliteit en 

risico’s. 

• Onderdelen Projectplan, Plan van 

aanpak 

• Scrum disciplines, fasering, rollen en 

werkproducten 

• Aanpak business intelligence 

projecten. 

• Aanpak process mining project 

• Onderdelen Projectplan, Plan van 

aanpak 

 

• Beschrijft en verantwoordt relevante 

onderdelen uit het projectplan. 

• Legt op een agile manier de relatie 

tussen requirements en 

projectplanning. 

• Toont schriftelijk eigen bijdrage in het 

project aan. 

• Projectmatig een opdracht uitvoeren 

vanuit de toebedeelde/zelfgekozen rol. 

• Analyseert zichzelf en groepgenoten 

op inzet/inbreng in relatie tot rol en 

planning en stelt verbeterpunten voor 

zichzelf op. 

• Neemt actief deel aan de activiteiten 

gedurende het project. 

• Komt tot een geschikte aanpak van het 

process mining project en voert het 

process mining project uit volgens deze 

aanpak. 

1,  

2,  

3,  

4 

M&C 



• Bewaakt en verantwoordt de voortgang 

en kwaliteit van het project (zowel 

eigen bijdragen als team) en stuurt 

waar nodig bij. 

• Neemt actief deel aan de activiteiten 

gedurende het project. 

 

BIM-9 [Research] 

 

De student onderzoekt nieuwe ICT-

technologie en/of businessmodellen en 

de toepassing ervan en benoemt de 

bijbehorende toegevoegde waarde 

voor de business.  

Vervolgens past de student deze nieuw 

verkregen kennis toe op een specifiek 

business IT-vraagstuk. 

• Onderzoekscyclus 

• Onderzoeksruimtes 

• Onderzoeksmethoden en technieken 

• Brongebruik  (APA, mediawijsheid, 

papers, tijdschriften, online bronnen, 

multimediale bronnen, zoekmachines) 

• Relevante ICT ontwikkelingen 

• De gangbare opbouw van een 

onderzoek (bepalen van context en 

aanleiding, probleemstelling, resultaat 

en doelstelling, hoofdvraag en 

deelvragen), de technieken voor 

rapporteren van onderzoek en kent de 

kaders en randvoorwaarden voor 

onderzoek (triangulatie, validiteit, 

betrouwbaarheid en transparantie). 

 

• Past een algemeen erkende methode 

voor toegepast (praktijk)onderzoek, 

zoals de ICA-methodenkaart, toe in 

een zelfstandig uitgevoerd onderzoek 

in de context  van een business en ICT 

vraagstuk. 

• Gebruikt onderzoeksresultaten bij de 

oplossing van een business en ICT 

vraagstuk. 

• Presenteert en/of beschrijft 

onderzoeksresultaten en verantwoordt 

gemaakte keuzes. 

• Verkrijgt kennis en vaardigheden die 

het mogelijk maken om zich duurzaam 

te ontwikkelen door te leren zich 

zelfstandig kennis eigen te maken, het 

onderzoekend vermogen vergroot, dat 

leidt tot reflectie, evidence based 

practice, en tot innovatie in de eigen 

beroepspraktijk. 

• Voert zowel methodisch als creatief 

een praktijkonderzoek uit (triangulatie). 

• Maakt keuze voor een geschikte 

onderzoeksruimte en daarbij passende 

onderzoeksmethode. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ana, 

Adv, 

M&C 

 



• Vertaalt de gangbare opbouw van een 

onderzoek, de technieken voor 

rapporteren van onderzoek en de 

kaders en randvoorwaarden voor 

onderzoek naar een 

onderzoeksaanpak. 

• Bepaalt voorafgaand aan het 

(praktijk)onderzoek het 

onderzoeksthema en de hoofdvraag en 

deelvragen, alsook de doelstelling en 

het resultaat, en maakt vervolgens 

zelfstandig een keuze voor de 

onderzoeksaanpak en legt deze vast in 

een onderzoeksplan. 

• Rapporteert de onderzoeksresultaten 

in de vorm van een onderzoeksverslag. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan 

structuur en opbouw met een 

navolgbare argumentatielijn naar een 

eindconclusie. Bij de verslaglegging is 

rekening gehouden met 

betrouwbaarheid, transparantie en 

validiteit. 

• Formuleert procesanalyse vragen aan 

de hand van process mining use 

cases. 

• Formuleert procesanalyse vragen aan 

de hand van het concrete doel van de 

opdrachtgever voor deze 

procesanalyse. 

• Onderzoekt de actuele stand van 

zaken op het gebied van disruptive 

business models, disruptive 



technology, IT-trends (door Gartner, 

Forrester en leading partijen benoemd) 

en Macro economische (DESTEP)-

factoren, legt deze vast en vertaalt 

deze naar potentiële kansen voor de 

eigen organisatie samen met een 

voorstel voor een aangepast Business 

Model Canvas. 

 

BIM-10 [Professional skills] 

 

De student handelt bekwaam als 

professional in (interculturele en/of 

multidisciplinaire) 

samenwerkingssituaties en past 

besluitvormings- en 

onderhandelingsvaardigheden toe. 

Daarnaast communiceert de student 

mondeling en schriftelijk op 

overtuigende wijze en passend bij doel 

en doelgroep. 

Tenslotte zet de student leiderschaps- 

en adviesvaardigheden adequaat in en 

is in staat te reflecteren en te 

evalueren. 

• Conflicthanteringsmodellen 

• Onderhandelen - processen, modellen 

en technieken 

• Gespreksvoeringsmodellen en 

technieken 

• Communicatiemodellen, 

gespreksmodellen 

• Schrijf- en rapportagetechnieken voor 

verschillende doeleinden en 

doelgroepen 

• Besluitvormingsmodellen en processen 

• Leiderschapsstijlen 

• Groepsdynamische modellen  

• Ethische principes in relatie tot data 

science 

 

• Beschikt over onderhandelings en 

conflicthanteringsvaardigheden. 

• Beschikt over luister-, zender- en 

regulerende vaardigheden om 

(elicitatie)gesprekken te voeren. 

• Communiceert mondeling en schriftelijk 

doel- en doelgroepgericht , ook in een 

interculturele en multidisciplinaire 

context. 

• Schrijft teksten die goed en herkenbaar 

zijn gestructureerd (titel, inleiding, doel, 

probleemstelling, middenstuk en 

eindconclusie). 

• Houdt rekening met lezer en schrijfdoel 

en kiest de communicatieve stijl 

(informeren, overtuigen, vermaken) die 

past bij opdracht, taak of situatie. 

• Gaat met weerstand en verschillende 

belangen om. 

• Past een leiderschapsstijl toe die 

gericht is op voortgang en resultaat van 

het project en toont initiatief (inzet) en 

betrokkenheid. 

1,  

2,  

3,  

4 

Adv, 

Rea, 

M&C 



• Levert een meetbare, positieve 

bijdrage aan het groepsproces en 

onderbouwt de gekozen rol en 

invulling. 

• Schrijft een rapport waarin de 

requirements, het bewijs en 

onderbouwing dat de requirements 

voldoen aan de kwaliteitseisen, de 

motivatie voor de gebruikte technieken, 

modellen en het gevolgde proces 

bevat. 

• Demonstreert een prototype op 

een doel- en doelgroepgerichte manier. 

• Beheerst communicatie-, plannings-, 

leiderschap- en samenwerkingskills 

benodigd om een effectief groepslid te 

zijn en toont dit aan. 

• Beheerst communicatie-, plannings-, 

leiderschap- en samenwerkingskills 

benodigd om een effectief groepslid te 

zijn en toont dit aan. 

• Reflecteert op zijn eigen handelen 

gedurende de uitvoering van de 

(process mining) analyse in relatie tot 

de ethische principes en komt tot 

praktische oordeelsvorming. 

• De student is aantoonbaar in staat 

middels peer review (collegiaal 

feedback of collegiale toetsing) de 

kwaliteit van (geschreven) eigen werk 

te verbeteren, verifiëren of controleren 

door het werk te onderwerpen aan de 

kritische blik van een aantal gelijken 



(Engels: peers), in dit geval 

medestudenten, door het voorleggen 

van het eigen werk en presentaties 

waarop studenten elkaar van feedback 

voorzien.  

• Formuleert een eigen visie op het 

thema, aangevuld met een aanbeveling 

voor een organisatie en presenteert en 

verdedigt op een overtuigende wijze 

het totale onderzoek mondeling 

(nadruk op conclusies, standpunt, visie 

en aanpak). 

• Reflecteert op zijn eigen handelen 

vanuit de ethiek en in het werkveld 

gangbare ethische gedragsregels en 

komt tot praktische oordeelsvorming 

over zijn eigen waarden en normen in 

situaties met (mogelijk) tegenstrijdige 

belangen of visies. 

 

BIM-11 [Zelfstandigheid]  • Toont aan zelfstandig een BIM 

gerelateerde opdracht uit te kunnen 

voeren. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

M&C 

 

 

Profiel en semesters 

Het profiel Bedrijfskundige Informatica en Management (VT) is opgebouwd uit de semesters BIM 1, BIM 2 en BIM 3. 

 



 

Relatie met eindkwalificaties (Zie de OWE beschrijvingen voor de juiste relaties): 
 

 BIM-1 BIM-2 BIM-3 BIM-4 BIM-5 BIM-6 BIM-7 BIM-8 BIM-9 BIM-10 BIM-11 

BIM 1 X X X X X X   X X  

BIM 2 X X X X X X X X X X  

BIM 3 X X X X X X X X X X  

 

Kubusmodel HBO-i profiel Bedrijfskundige Informatica & Management 
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Eindkwalificaties HBO-ICT profiel Data Solutions Development (DSD) 

 
Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) DD HBOI 
DSD-1 [develop data centric systems] 

De student kan op professionele wijze 

data intensieve systemen ontwikkelen 

die invulling geven aan de operationele 

informatiebehoeften van de 

eindgebruikersorganisatie.  

 

De student ontwikkelt applicaties ter 

ontsluiting van gestructureerde en 

ongestructureerde data(bronnen).  

 

De student ontwikkelt de onderliggende 

dataresources en past daartoe 

geschikte methoden en technieken toe 

om de relevante systeemaspecten te 

analyseren, ontwerpen en realiseren. 

• elementen van het functioneel en 
technisch ontwerp 

• testsoorten (functionele testen en separate 

codeobjecten uit betrokken 

architectuurlagen) 

• implementatietechnieken; 

beveiligingsissues (opslag, ontsluiting, 

authenticatie op dataniveau (tabel/collectie, 

kolom, record/document), authenticatie op 

functie-/procesniveau 

• kennis van informatie- en 

datamodelleringstechnieken 
• client-server modellen 
• elementair begrip procesmodellen 
• object relational mapping 
• requirement elicitatie en specificatie 
• software design principes, analyse en 

design notaties statische en dynamische 
modellen, software kwaliteitsattributen in 
relatie tot het software design 

• softwareconstructie basiskennis 
(programmeertalen en taalelementen, 
datastructuren, algoritmes en 
complexiteit) 

• software constructie basisprincipes 
(hergebruik,complexititeitsre-ductie, 
onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid)  

• unit testing 
• software construction tools  
• plan-do-check-act cyclus in relatie tot 

professionele ontwikkeling 
• No-SQL data stores (soorten, ACID/CAP 

kenmerken, sterkte/ zwakte, onderlinge 
verschillen) 

• Big Data (storage en processing 
platform, Map Reduce processing) 

• implementeren van databeveiliging conform 

de vastgestelde requirements  

• toelichten welke onderdelen in een 

functioneel ontwerp thuishoren en welke in 

een technisch ontwerp en wat de 
verbanden ertussen zijn 

• ontwikkelen van multi-user systemen 
• vaststellen van (in)correcte werking van 

gerealiseerde functionaliteiten (a.d.h.v. 
de requirements) 

• realiseren van een conceptueel 
informatiemodel en het daaruit afleiden 
van een logisch en fysiek datamodel 

• formuleren in SQL van 
informatiebehoeften geformuleerd in 
natuurlijke taal 

• gebruiken van 
transactiemanagementtechnieken om 
data-integriteit te waarborgen 

• interpreteren van business rule 
beschrijvingen, identificeren van 
implementatiemogelijkheden van 
business rules 

• efficiënt en effectief implementeren van 
business rules 

• vaststellen van de kwaliteit van een 
informatiemodel op basis van 
verschillende kwaliteit-dimensies (zie 
ook onderzoek) 

• bepalen van data requirements 
• interpreteren en analyseren van een 

bedrijfsproces  
• realiseren van functionaliteit door het 

toepassen van database 
programmeertechnieken (SQL, triggers, 
stored procedures, etc) 

1,  

2,  

3,  

4 

 

Rea,  

M&C 



• ontwikkelen en uitvoeren van tests 
gericht op in de database gerealiseerde 
functionaliteit 

• alternatieve ontwerpen evalueren aan 
de hand van kwaliteitscriteria (zowel van 
het database- alsook het 
softwareontwerp) 

• niet functionele eisen vertalen naar 
architectuuroplossingen van database 
en software  

• beargumenteerd alternatieve data 
opslag-platformen overwegen 

DSD-2 [datawarehousing & business 

Intelligence] 

De student kan op professionele wijze 

geïntegreerde besluitvorming-

ondersteunende   informatiesystemen 

ontwikkelen die invulling geven aan de 

behoefte aan bestuurlijke informatie 

binnen de organisatie, en past 

geschikte methoden en technieken voor 

het analyseren, ontwerpen en realiseren 

van de onderliggende 

datawarehouse/business intelligence-

architecturen toe. 

• procesmodellen 
• ETL-processen 
• architecturen analytische systemen 
• performance indicatoren (KPIs) 
• modellen voor data warehousing (ster 

schema, data vault, cube, dimensie, 
etc.)  

• critical success factors en key 
performance indicatoren 

• information dashboards 
• datamanagementfuncties 
• kenmerkende datamanagement 

activiteiten 
• datamanagementdoelstellingen 

• opstellen van informatieplan en meetplan 

• opstellen actieplan voor het ondersteunen 

van data managementactiviteiten 

• ontwerpen en realiseren van OLAP-

prototypes  

• ontwerpen en realiseren van ETL-processen 

afwegen en documenteren van alternatieve 

ontwerpen 

• ontwerpen conform de 

architectuurrichtlijnen van data warehouse 

componenten aansluitend op de 

bronsystemen 

• ontwerpen en implementeren van 

information dashboards 

• afwegen van voor- en nadelen van 

alternatieve data warehouse architecturen 
• professionele ontwikkeling sturen op 

basis van kennis en inzicht in het 
datamanagement vakgebied, en op 
basis van inzicht in eigen kennis en 
kunde 

1,  

2,  

3,  

4 

Rea,  

M&C 

DSD-3 [predictive analytics en machine 

learning] 

De student kan eenvoudige error based 

en information based machine learning 

modellen creëren en kan de prestaties 

van deze modellen evalueren. 

• statistische  programmeertalen (data 
wrangling, machine learning functies) 

• het CRISP DM/ML procesmodel 
• decision tree, informatie entropie, 

informatie winst, GINI index, information 
winst ratio (alternatieve purity 
metrieken), continue vs discrete features 
en targets, lineaire en niet lineaire 

• inschatten mogelijkheden van toepassen 

van data analytics en specifiek machine 

learning 

• data exploratie: kwaliteitsproblemen 

vaststellen en behandelen, data 

visualiseren, data analyseren 

(variantie/covariantie/correlatie – basale 

descriptieve statistiek), data preparatie,  

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Adv, 

Rea, 

M&C 



 

 

regressie, MSE, SSE, error surfaces, 
gradient descent, gewichten, leer-ratio, 
logistic regression, handling discrete 
categorial features, neurale network 
architecturen 

• misclassification rates, hold out testing, 
performance metingen verschillende 
feature soorten and targetsoorten, ROC, 
AUC, lift, gain 

• creëren van eenvoudige information based 

learning modellen (decision trees) 

• creëren van eenvoudige error based 

learning modellen (regressievormen, 

artificial neural networks) 
• evalueren van modelprestaties 

DSD-4 [data quality] 

De student kan op een systematische, 

methodisch verantwoorde wijze de 

kwaliteit van data vaststellen, de 

oorzaken van lage datakwaliteit 

opsporen en adviseren hoe de 

datakwaliteit kan worden verbeterd.  

 

 

• methoden voor het meten en verbeteren 
datakwaliteit 

• kwaliteitsdimensies/criteria van data en 
dataschema’s 

• data quality requirements 
• datakwaliteit metrieken 
• descriptieve en inferentiële statistiek 

(gemiddelde, mediaan, mode, typen 
variables, scatter. graphs, variabiliteit 
percentielen standaard deviatie (SD) en 
eigenschappen Gaussische verdeling 
en andere standaard distributies, 
betrouwbaarheidsintervallen, nul 
hypothese, p-waarde. vergelijken van 
groepen met p-waardes, statistische 
significanctie, correlation, lineaire 
regression) 

• data wrangling/data pre-processing  
• visualiseren van data (vanuit 

statistische perspectief) 

• definiëren van data quality business 
rules 

• data profiling/exploratie uitvoeren en 
resultaten analyseren, datakwaliteit 
vaststellen van data in operationele 
systemen 

• professioneel goed onderbouwde 
datakwaliteit verbeteringsadviezen 
uitbrengen 

• werken met verschillende soorten van 
data afkomstig uit verschillende soorten 
van databronnen (verkrijgen van data, 
omvormen en opschonen van data, 
subsetting datasets) 

1,  

2,  

3,  

4 

Adv,  

M&C 

DSD-5 [research] 

De student kan een probleem oplossen 

of kennis opdoen met betrekking tot een 

nieuwe ontwikkeling op het terrein van 

Data Solutions Development door een 

kleinschalig onderzoek uit te voeren op 

een systematische, methodisch 

verantwoorde wijze, en kan de 

• modeleren, prototypen, evalueren 
• onderzoekcyclus 
• onderzoeksplan 
• ICT-onderzoeksmethoden  
• ICA methoden-kaart voor 

praktijkonderzoek 

• bijdragen aan kleinschalig onderzoek 
waarvan de vraag relevant is in de 
context van een organisatie of een 
beroepstaak 

• doorlopen van de onderzoekcyclus en 
gebruiken van geschikte vormen van 
onderzoek 

• inschatten van kwaliteit van kennis en 
gekozen pragmatiek 

• lezen en waarderen van beschikbare 
bronnen 

1,  

2,  

3,  

4 

Rea 

 



conclusies daaruit onderbouwen en 

effectief communiceren. 

• schrijven, presenteren en uitvoeren van 
een onderzoeksplan en beschrijven en 
presenteren van onderzoeksresultaten 

• terugkijken op uitgevoerde 
(vakinhoudelijke) werkzaamheden, 
daarbij zelfstandig formuleren van 
vragen en deze oppakken op een 
manier die past binnen de context van 
de opdracht waaraan wordt gewerkt 

DSD-6 [information system engineering 

project and process management] 

De student kan projectmatig een 

opdracht uitvoeren en maakt een 

bewuste keuze voor een 

projectmanagementmethode en/of 

software-ontwikkelmodel, het project 

uitvoeren met specifieke aandacht voor 

beheersingsprocedures, de voortgang 

bewaken en waar nodig bijstellen en 

acties en werkwijzen vastleggen in 

procedures. 

• in het vakgebied gangbare proces en 
projectmanagement methoden 

• groepsdynamica 
• persoonlijke kwaliteiten en 

eigenschappen  
 

• toepassen van projectmanagement 
methoden en deze afstemmen op de 
aard van het project en zijn 
projectomgeving 

• herkennen van de aard van een 
projectactiviteit, deze onderscheiden 
van de continue (beheer) activiteit 

• ordenen, plannen, bewaken en 
realiseren op basis van gegeven 
requirements 

• waarnemen en sturen van 
groepsprocessen 

• kennen van persoonlijke kwaliteiten en 
eigenschappen en deze bewust en 
doelgericht ontwikkelen en inzetten 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ana 

 

DSD-7 [self support] 

De student kan als een beginnende 

professional zelfstandig een authentieke 

beroepsopdracht uitvoeren die leidt tot een 

of meer beroepsproducten en de uitvoering 

ervan verantwoorden. 

• kennis van de laatste ontwikkelingen in het 

vakgebied die vereist is voor de 

beroepsopdracht 

• past kennis en inzicht nodig voor de 
beroepsopdracht zelfstandig en op een 
professionele wijze toe.  

• verbetert waar nodig en mogelijk de 
beroepspraktijk op het gebied van de 
beroepsopdracht. 

• is in staat om informatie, ideeën en 
oplossingen betreffende de 
beroepsopdracht over te brengen op 
een publiek bestaande uit specialisten 
of niet-specialisten.  

• verantwoordt zijn eigen handelen in de 
beroepspraktijk en reflecteert daarop op 
een professionele wijze. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ana, 

Adv, 

Ont, 

Rea, 

M&C 

 

 



Profiel en semesters 

Het profiel Data Solutions Development is opgebouwd uit de semesters Object Oriented Software Engineering (OOSE), Information System 

Engineering (ISE-R) en Advanced Information Systems (AIS). 

 

 

Relatie met eindkwalificaties 

 
 DSD-1 DSD-2 DSD-3 DSD-4 DSD-5 DSD-6 DSD-7 

OOSE X   
 

X X X 

ISE-R X 
  

X X X X 

AIS X X X X X X X 

 

Kubusmodel HBO-i profiel Data Solutions Development 
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Eindkwalificaties HBO-ICT profiel Embedded Software Development (ESD) 
 

 
Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) DD HBOI 

ESD-1 [Selectie en gebruik 

ontwikkelmethodiek] 

De student kan een 

ontwikkelmethodiek kiezen, 

onderbouwen en toepassen die past bij 

de context en inhoud van de opdracht. 

 

De student kan (in een 

multidisciplinaire omgeving) op grond 

van de gekozen ontwikkelmethodiek 

een ontwikkel- of beheertraject 

projectmatig inrichten en geschikte 

methoden kiezen, onderbouwen en 

toepassen (projectmanagement). 

• Software Development Methodieken: 

• Watervalmethode 

• RUP 

• Scrum 

• Prototyping 

 

• Projectmatig werken 

• incrementen, iteraties, SCRUM 

• Beoordelen van de geschiktheid van 

verschillende applicatie-

ontwikkelingsmethoden voor het 

actuele scenario 

1, 2, 

3, 4,  

5 

Ana 

ESD-2 [Analyseren] 

De student inventariseert eisen en 

wensen voor de software van een 

embedded systeem in overleg met 

belanghebbenden. 

 

De student inventariseert 

mogelijkheden en beperkingen van de 

(technische) omgeving. 

 

• Requirements engineering 

• Statische objectanalyse 

• Dynamisch gedragsanalyse 

• Kennis van fysica: 

• spanning, stroom, materiaalkennis, 

constructie 

• Inschattingsmethoden voor 

projectcomplexiteit (FPA, Cosmic) 

• Embedded en RT-requirements: 

• performance, timelines, safety, 

reliability, security, quality, scalability 

• Verzamelen, formaliseren en valideren 

van functionele en niet-functionele 

eisen. 

• Omgaan met belangen. 

• Rapporteren en presenteren van (niet-) 

functionele eisen 

• Beoordelen van het gebruik van 

prototypen ter ondersteuning van het 

valideren van eisen 

• Schrijfvaardigheid 

• Gesprekken voeren 

1, 2, 

3,  

4 

Adv 

 



De student beoordeelt nauwkeurig 

kosten (qua tijd) van ontwikkeling van 

software voor embedded systemen. 

 

De student stelt een analyserapport op 

met daarin de functionele en niet-

functionele (QoS) eisen (performance, 

timeliness, safety, reliability, security, 

quality, scalability). 

• Beschrijvende statistiek 

• Kansrekening, Bayesiaanse netwerken 

ESD-3 [Onderzoek] 

De student kan, gegeven een 

onderzoeksvraag, op een 

systematische en professionele wijze 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

doen op het gebied van embedded 

software development. 

 

• Methodenkaart 

• Beschrijvende statistiek 

• Kansrekening 

• Prototyping: toepassen van embedded 

systemen in nieuwe omstandigheden 

• Kritische houding 

• Schrijfvaardigheid 

• Presenteren 

1, 2, 

3, 4,  

5 

Adv,  

Rea,  

M&C 

 

ESD-4 [Ontwerpen] 

De student kiest passende technische 

opties voor het ontwerpen van 

oplossingen, rekening houdend met 

functionele en niet-functionele (QoS)eisen. 

 

De student kan op basis van gestelde 

functionele en niet-functionele (QoS) 

eisen een technisch ontwerp 

produceren dat ook de logische en de 

fysieke architectuur van het 

softwaresysteem beschrijft. 

• Architecturen met hun voor- en 

nadelen 

• Schaalbaarheid 

• Object Oriented Analysis en Design 

• Architectural software patterns and 

idioms 

• RT software patterns and idioms 

• Gedistribueerde architecturen 

• UML inclusief UML Profile for 

Schedulability, Performance and Time / 

MARTE 

• Communicatieprincipes tussen 

embedded systemen: netwerken en 

protocollen, OSI-model 

• Realiseren van een ontwerp 

• Actief participeren in design reviews 

• Schrijfvaardigheid 

1, 2, 

3,  

4 

Adv,  

Rea 



 

De student kan consistentie beoordelen 

tussen ontwerp en gestelde functionele 

en niet-functionele (QoS) eisen. 

ESD-5 [Gebruik van ontwikkeltools] 

De student ontwikkelt zelfstandig of in 

teamverband op professionele wijze de 

software voor een systeem door 

toepassing van ontwikkeltools. 

• Scrum 

• Versiebeheer 

• Ontwikkelstraat 

• Collaborative tools 

• UML editors 

• Best practices 

• IDE’s 

• Cross Compilation 

• Toepassen van continuous integration 

• Projectmatig werken 

• Gebruiken van modelleertools 

• Groepsdynamica 

• Persoonlijke kwaliteiten en 

eigenschappen 

1, 2,  

4 

Ana,  

M&C 

ESD-6 [Programmeren] 

De student kan op basis van een 

ontwerp in (multidisciplinair) 

teamverband gedistribueerde, 

algoritmisch complexe software voor 

een embedded systeem realiseren die 

aan de gestelde functionele en niet-

functionele (QoS) eisen en wensen 

voldoet.  

 

De student kan op grond van 

ervaringen bij de realisatie het ontwerp 

aanpassen. 

 

De student kan beoordelen en zowel 

mondeling als schriftelijk onderbouwen 

of gerealiseerde software voldoet aan 

een gegeven (technisch) ontwerp. 

• Object Oriented Programming 

• Data structures en representatie 

• Algoritmen en complexiteit 

• Information hiding 

• Design patterns 

• Transaction management 

• Concurrency 

• Refactoring 

• Design patterns 

• Processorarchitectuur 

• A/D-conversie 

• Netwerkprogrammeren 

• Programmeren 

• Actief participeren in code reviews 

• Schrijven van technische 

overdrachtsdocumentatie 

• Groepsdynamica 

• Effectiviteit van eigen handleen 

• Persoonlijke kwaliteiten en 

eigenschappen 

1, 2, 

3,  

4 

Rea,  

M&C 



ESD-7 [Testen] 

De student kan door het uitvoeren van 

vooraf ontworpen test cases aantonen 

aan klanten en ontwikkelaars de 

software van het systeem voldoet aan 

de gestelde functionele en niet 

functionele (QoS) eisen en daarover 

mondeling en schriftelijk rapporteren. 

 

De student kan de kwaliteit van het 

testen beoordelen en past 

kwaliteitseisen toe. 

• System testing 

• Unit testing 

• Ontwerpen van test cases 

• Simulatie 

• Verificatie 

• Validatie 

• Uitvoeren van requirements based 

testing 

• Uitvoeren partition testing 

• Schrijfvaardigheid 

• Presenteren 

1, 2, 

3,  

4 

Adv, 

Rea,  

M&C 

ESD-8 [Zelfstandigheid] 

De student kan als een beginnende 

professional zelfstandig een 

authentieke beroepsopdracht uitvoeren 

die leidt tot een of meer 

beroepsproducten en de uitvoering 

ervan verantwoorden. 

• Kennis van de laatste ontwikkelingen in 

het vakgebied die vereist is voor de 

beroepsopdracht. 

• Past kennis en inzicht nodig voor de 

beroepsopdracht zelfstandig en op een 

professionele wijze toe.  

• Verbetert waar nodig en mogelijk de 

beroepspraktijk op het gebied van de 

beroepsopdracht. 

• Is in staat om informatie, ideeën en 

oplossingen betreffende de 

beroepsopdracht over te brengen op 

een publiek bestaande uit specialisten 

of niet-specialisten.  

• Verantwoordt zijn eigen handelen in de 

beroepspraktijk en reflecteert daarop 

op een professionele wijze.  

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ana, 

Adv, 

Ont, 

Rea, 

M&C 

 

 



Profiel en semesters 

Het profiel Embedded Software Development (ESD) is opgebouwd uit de semesters Internet of Things (IoT), Object-oriented Software 

Modelling (OSM) en World of Robots (WoR). 

 

 

Relatie met eindkwalificaties 

 
 ESD-1 ESD-2 ESD-3 ESD-4 ESD-5 ESD-6 ESD-7 ESD-8 

IoT X X X X X X X X 

OSM X X X X X X X X 

WoR X X X X X X X X 
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Eindkwalificaties HBO-ICT profiel Infrastructure & Security Management (ISM) 
 

 
Nr Eindkwalificatie  Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) DD HBOI 

ISM-1 [Computer Networks]  

Stelt een infrastructuurschema op en 

realiseert deze voor een organisatie, in 

overeenstemming met de 

automatiserings-eisen van de 

organisatie, en dat bestand is tegen 

externe en interne aanvallen met de 

huidig geldende beveiligingstechnieken 

(counter measurements) 

 

 

• Kennis van Cloud-oplossingen (parallel 

and distributed computing).  

• Kennis in het opstellen van een cloud 

architectuur 

• Kennis van Logische 

infrastructuurcomponenten zoals 

Directory Services, Domeinen, Trees, 

Forrests etc... 

• Kennis over netwerk Protocollen 

• Kennis van Hardware componenten o.a. 

VLAN's en andere netwerkconfiguraties. 

• Kennis van beheer van “Control en 
Event handling” 

 

• Meedenken op conceptueel niveau 

t.a.v. informatiebehoefte / 

informatiemanagement 

• Analyseren IT omgeving (Consistency 

and Correctness) 

• Ontwerpen van een logische 

infrastructuur en daarin hardware 

componenten kunnen plaatsen; keuzes 

kunnen motiveren 

• Configureren en beheren van netwerk / 

netwerkcomponenten / protocollen / 

systemen: 

• VLAN's 

• Routers 

• Switches 

• Firewall 

• Configureren en beheren van  

• Fout-tolerante IT infrastructuur 

• Directory services 

• Cloud architectuur 

• Monitoren van een IT infrastructuur 

• Opstellen van professionele 

rapportages over het ontwerp en de 

staat van een computernetwerk 

 

1,  

2,  

3,  

4 

Ana,  

Adv, 

Rea,  

M&C 



ISM-2 [Informatiebeveiliging] 

Een beheerorganisatie optimaliseren en 

sturen, rekening houdend met de 

klantorganisatie. Hieronder valt: 

technisch-, functioneel- en 

applicatiebeheer. Ontwerpt en 

implementeert een back-up/restore 

strategie voor de dataservers binnen de 

grenzen van de logische infrastructuur.  

Opstellen van een business Continuity 

plan. 

• Kennis van IT-beheer gericht op ITIL 

best practices  

• Kennis over SDLC (lifecycle) 

• Kennis van uitwijk / back-up / restore 

strategieën) 

 

• Analyseren behoefte beveiliging en  

beschikbaarheid bedrijfsinformatie 

• Ontwerpen, configureren en beheren 

van een back-up/restore strategie 

• Ontwerpen, configureren en beheren 

van policies, account en 

groupmanagement 

• Opstellen van een 

informatiebeveiligingsplan 

• Opstellen van een SLA  

• Opstellen van professionele 

rapportages 

• Opstellen van een business Continuity 

1,  

2,  

3,  

4 

Ana, 

Adv,  

Rea 

ISM-3 [IT Security] 

De student brengt  ICT 

beveiligingsrisico's in kaart voor een 

organisatie en rapporteert en adviseert 

op correcte wijze over de risico's en de 

te nemen maatregelen. 

De student houdt zich aan ethische 

regels t.a.v. beveiliging van systemen 

en hacken van computersystemen 

 

 

 

• Security technieken 

• Basisset van beveiligingstools 

• Conceptuele kennis van 

beveiligingslekken 

 

• Beveiligingseisen in kaart brengen  

• Bedreigingen in kaart brengen 

• Mogelijke schade (data, continuïteit, 

beschikbaarheid e.d.) in kaart brengen 

bij een mogelijke attack 

• Brengt de beveiligingsrisico’s van een 
bedrijfsnetwerk en computersystemen 

in kaart 

• Adviseren (presenteren, rapporteren) 

over informatiebeveiliging 

• Communication Skills: presenteren en 

rapporteren 

 

1,  

2,  

3,  

4 

Adv,  

Rea 

ISM-4 [Risicomanagement] 

Inventariseert de (beveiligings)eisen 

van de organisatie en legt deze vast in 

een informatiebeveiligingsplan. Op 

basis van dit plan (SOLL) en een risico 

inventarisatie (IST) kan de student het 

• Kennis over Nederlandse privacy 

wetgeving 

• Kennis van NEN en ISO normeringen 

• Kennis van risicomodellen 

• Beveiligingseisen in kaart brengen 

• Herkennen van IT processen binnen 

een organisatie 

• Uitvoeren van een audit 

• Procesverbeteringen voorstellen 

 

1,  

2,  

3,  

5 

Ana, 

Adv,  

M&C 



verschil bepalen op basis van een 

brede argumentatie vanuit techniek, 

bedrijfsprocessen, kosten/baten, risico’s 
en wetgeving gewogen maatregelen 

nemen.   

ISM-5 [IT Innovaties] 

Kan, gegeven een onderzoeksvraag, op 

een systematische en professionele 

wijze een onderzoek doen naar 

technologische ontwikkelingen op het 

gebied van ICT infrastructuur, security 

en deployment. 

 

• Kennis van praktische 

onderzoekmethodieken 

• Kennis van het opstellen van 

onderzoekrapportages 

 

• Opstellen van een professioneel 

onderzoeksplan en onderzoeksrapport 

volgens een geldende 

onderzoekmethodiek 

• Experimenteert en onderbouwt keuzes 

• Het opstellen van een POC  

• Opstellen van professionele 

rapportages 

 

1,  

2,  

3,  

4 

Adv,  

Rea 

ISM-6 [Testen infrastructuur] 

Testen van een bestaande 

infrastructuur aan de hand van gegeven 

requirements t.a.v. beschikbaarheid en 

security. 

 

• Kennis van functionele en niet 

functionele  requirements (FURPS) 

• Uitvoeren van testen op basis van 

testscenario’s 

• Valideren van requirements  

• Communicatie vaardigheden: 

presenteren 

 

1,  

2,  

3,  

4 

Adv,  

Rea 

ISM-7 [OTAP deployment]  

Een systeem van customized 

oplossingen (niet-standaard 

oplossingen) voorbereiden, testen en 

zoveel mogelijk geautomatiseerd 

uitrollen. Inrichten en beheren van een 

OTAP-omgeving en uitvoeren van een 

uitgebreide configuratie- en change 

management. 

• Kennis van OTAP (Requesting, 

Evaluating, and Approving Software 

Changes) 

• Kennis van Software Release 

Management & Delivery 

• Kennis van Scripting t.b.v. software 

distributie 

• Proces verbeteringen voorstellen 

• Samenwerken 

 

1,  

2,  

3,  

4 

Ana,  

M&C 



ISM-8 [IT Management] 

Het leiden en motiveren van een team, 

managen en adviseren van (interne) 

stakeholders. Uitdragen van ethisch 

verantwoord beleid.  

Het (gedelegeerd) managen van de IT 

infrastructuur. 

 

• Kennis van 

projectmanagementmethoden 

• Kennis van leiderschapsstijlen 

• Kennis van teamrollen en 

interpersoonlijke communicatie 

• Kennis van begroten, TCO & ROI 

• Communicatieve vaardigheden: 

gespreksvoering, overtuigingskracht 

• Communicatieve vaardigheden: 

Schrijfvaardigheden, rapportage 

• Motiveren van teams 

• Gestructureerd werken: Plan van 

aanpak, project methodieken 

• Ethisch handelen 

1, 

2, 

3, 

4 

Ana, 

M&C 

ISM-9 [Self Support] 

De student kan als een beginnende 

professional zelfstandig een authentieke 

beroepsopdracht uitvoeren die leidt tot 

een of meer beroepsproducten en de 

uitvoering ervan verantwoorden. 

• Kennis van de laatste ontwikkelingen in 

het vakgebied die vereist is voor de 

beroeps-opdracht. 

• Past kennis en inzicht nodig voor de 

beroepsopdracht zelfstandig en op een 

professionele wijze toe.  

• Verbetert waar nodig en mogelijk de 

beroepspraktijk op het gebied van de 

beroepsopdracht. 

• Is in staat om informatie, ideeën en 

oplossingen betreffende de 

beroepsopdracht over te brengen op 

een publiek bestaande uit specialisten 

of niet-specialisten.  

• Verantwoordt zijn eigen handelen in de 

beroepspraktijk en reflecteert daarop op 

een professionele wijze. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ana, 

Adv, 

Ont, 

Rea, 

M&C 

 

 

 

 

Profiel en semesters 

Het profiel Infrastructure & Security Management is opgebouwd uit de semesters Manage a Networked Server Environment (MANSE), Secure 

Environments and Applications (SEA) en Automate Deployment of Infrastructure Oriented Systems (ADIOS). 



 

 

Relatie met eindkwalificaties 

 
 ISM-1 ISM-2 ISM-3 ISM-4 ISM-5 ISM-6 ISM-7 ISM-8 ISM-9 

MANSE X X  X X X  X X 

SEA X X X  X X  X X 

ADIOS X X X X  X X X X 

  



Kubusmodel HBO-i profiel Infrastructure & Security Management 
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Eindkwalificaties HBO-ICT profiel Software Development (SD) 
 

 

Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) DD HBOI 

SD-1 [Software Requirements] 

De student analyseert en specificeert de 

eisen aan een ICT-oplossing op basis 

van de gebruikersbehoeften op een 

gestructureerde en gestandaardiseerde 

manier. Valideert de opgestelde eisen. 

Beheert (veranderende) eisen tijdens 

het software-ontwikkeltraject.  

 

 

• Problem vs solution domain 

(stakeholder needs, software features, 

software requirements) 

• Requirements specificatie (use cases, 

user stories, conceptuele modellen, 

FURPS+) 

• Requirements attributen 

• Requirements traceability 

• Requirements proces 

• Change management 

• Requirements validatie  

• Requirements tools 

• Documenteren van requirements. 

• Rapporteren en presenteren van een 

functioneel ontwerp voor stakeholders. 

• Analyseren van gebruikersbehoeften. 

• Beoordelen van kwaliteit (consistentie, 

compleetheid) van een verzameling 

requirements. 

1,  

2,  

3,  

4 

Adv 

SD-2 [Software Design]  

De student kan op basis van de 

requirements de interne structuur – de 

elementen en hun relaties - van een 

data-intensief en gedistribueerd 

softwaresysteem bepalen, zowel op top-

level niveau (architectuur) als ook op 

gedetailleerd niveau (ontwerp). 

 

De student kan de gemaakte 

ontwerpkeuzes onderbouwen, past 

tijdens het ontwerpen standaard 

notaties en best practices uit het 

beroepenveld toe, en houdt in het 

• Software Design principes (abstractie, 

decompositie en modulariteit, koppeling 

en cohesie, information hiding, etc.) 

• Ontwerpnotaties (UML, ERM, ...) 

• Statische modellen (o.a. conceptuele 

datamodellen, class diagrams) 

• Dynamische modellen (o.a. activity 

diagrams, state machine diagrams, 

sequence diagrams) 

• Design strategieën en methodes: 

- top down vs bottom up 

- object oriented 

- data centered 

• Design tools 

• Opstellen en communiceren van het 

detailontwerp. 

• Alternatieve ontwerpen evalueren aan 

de hand van kwaliteitscriteria. 

• Actief participeren in design reviews. 

1,  

2,  

3,  

4 

Rea 



ontwerp rekening met mogelijke 

onderhoudsvragen. 

SD-3 [Software Architecture] 

De student kan op basis van de non-

functional requirements de interne 

structuur op top-level niveau van een 

data-intensief en gedistribueerd 

softwaresysteem bepalen.  

 

De student kan de gemaakte 

architecturele keuzes onderbouwen en 

past tijdens het ontwerpen van de 

architectuur best practices uit het 

beroepenveld toe.  

• Software Architectuur: 

- Architectuurstijlen 

- Architecturele views 

- Design Patterns 

- Frameworks 

• Softwarekwaliteitsattributen: 

- performance, security, availibility 

- maintainability, portability, reusability 

• Architectuur Notaties (o.a. UML, 

Lagenmodel) 

• Architectural Views (4+1) 

• Niet-functionele eisen vertalen naar 

architectuuroplossingen. 

• Architecturele prototypes realiseren en 

evalueren. 

• Opstellen en communiceren van een 

software architectuur. 

• Actief participeren in architectuur 

reviews. 

1,  

2,  

3,  

4 

Adv,  

Rea,  

M&C 

SD-4 [Software Construction] 

De student kan op basis van een 

ontwerp werkende en betekenisvolle 

data-intensieve en gedistribueerde 

software systemen realiseren, schrijft 

begrijpbare en hoogwaardige source 

code en past professionele tools en 

technieken toe om dit te bereiken, en 

kan in teamverband een volledig 

geïntegreerd en systeem opleveren, dat 

klaar is voor ingebruikname. 

• Software Construction basiskennis: 

- programmeertalen en taalelementen 

- datastructuren 

- algoritmes en complexiteit 

- database basics en database 

management 

• Software Construction basisprincipes:  

- hergebruik  

- verminderen van complexiteit 

- onderhoudbaarheid  

- uitbreidbaarheid 

• Software Construction proces 

• Unit testing 

• Software Construction Tools 

(Processing, Eclipse, GUI-Builders, Unit 

testing tools, Sonar, Jenkins, Git). 

• Vertalen van ontwerp naar code 

• Participeren in code reviews 

• Schrijven van technische 

overdrachtsdocumentati. 

• Schrijven van Clean Code. 

• Gebruik van Software Construction 

Tools. 

1,  

2,  

3,  

4 

M&C 



SD-5 [Software Testing and Quality] 

De student kan aantonen dat het 

systeem aan de geïdentificeerde 

requirements voldoet en dat de 

opgeleverde producten, onder andere 

de source code, aan vooraf 

gedefinieerde kwaliteitscriteria voldoen.  

  

• Soorten tests: 

• Unit test, Integration test, System test. 

• Acceptatietest, Installatietest, 

Performance test  

• Testtechnieken 

• Software Testing and Quality Tools 

(JUnit, Selenium, Sonar) 

• Software Quality basiskennis: 

• Quality requirements 

• Software Process Quality 

• Software Product Quality 

• Software Quality Management 

Processes: 

• Verificatie en validatie 

• Reviews 

• Opstellen van een testplan en -

strategie.  

• Opstellen van testcases en -scenario’s. 
• Ontwerpen van Opstellen van een 

testplan en rapporteren van 

testresultaten. 

 

1,  

2,  

3,  

4 

M&C 

SD-6 [Software Engineering Process and 

Management] 

De student kan in een multidisciplinaire 

omgeving op grond van de gekozen 

ontwikkelmethodiek, passend bij de 

context en inhoud van de opdracht, een 

software-ontwikkeltraject projectmatig 

inrichten en uitvoeren, kiest geschikte 

methoden en technieken, past deze toe, 

en bewaakt de voortgang van het 

project door gebruik te maken van 

procesondersteunende tools. 

• Project Planning 

• Projectuitvoering (implementatie, 

monitoring/control) 

• Review en Evaluatie 

• Software Process Definition (Roles, 

Tasks, Artefacten…) 
• Life Cycles (waterval, iteratief, 

incrementeel) 

• Examples (Scrum, RUP, ...) 

• Modeling principes (syntax, pre-

/postconditions)  

• Types of models (behavioral, structural, 

information) 

• Model analyse (consistentie, 

correctheid, traceerbaarheid) 

• Samenwerken in een multidisciplinair 

team. 

• Gemotiveerde keuze maken uit 

beschikbare modellen en deze 

geïntegreerd inzetten. 

• Gemotiveerde keuze maken uit 

beschikbare methoden en technieken 

en deze inzetten. 

• Is in staat om kritisch terug te kijken op 

een (deel van een) software-

ontwikkeltraject. Reflecteert op zijn 

eigen rol, de toegepaste methoden en 

technieken, het gerealiseerde product 

en het proces en benoemt 

verbeterpunten. Kan zichzelf sturen in 

zijn beroepsmatig functioneren en 

beroepsmatige ontwikkeling. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ana 



SD-7 [Research]  

De student kan een probleem op het 

terrein van Software Development 

(bijvoorbeeld inzet van nieuwe 

technologieën) oplossen door een 

kleinschalig onderzoek uit te voeren op 

een systematische, methodisch 

verantwoorde wijze, en kan de 

conclusies daaruit onderbouwen en 

effectief communiceren. 

• ICA-methodenkaart voor 

praktijkonderzoek 

• Empirische methodes en experimentele 

technieken 

• Modeling, Prototyping, Simulation  

• Standards 

• Root Cause Analysis 

• Lezen en waarderen van beschikbare 

bronnen.  

• Schrijven, presenteren en uitvoeren van 

een onderzoeksplan en 

onderzoeksresultaat. 

• Verbetert eigen werkprocessen door te 

reflecteren op eigen ervaringen.  

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Adv,  

Rea,  

M&C 

SD-8 [Self Support] 

De student kan als een beginnende 

professional zelfstandig een authentieke 

beroepsopdracht uitvoeren die leidt tot 

een of meer beroepsproducten en de 

uitvoering ervan verantwoorden. 

• Kennis van de laatste ontwikkelingen in 

het vakgebied die vereist is voor de 

beroepsopdracht. 

• Past kennis en inzicht nodig voor de 

beroepsopdracht zelfstandig en op een 

professionele wijze toe.  

• Verbetert waar nodig en mogelijk de 

beroepspraktijk op het gebied van de 

beroepsopdracht. 

• Is in staat om informatie, ideeën en 

oplossingen betreffende de 

beroepsopdracht over te brengen op 

een publiek bestaande uit specialisten 

of niet-specialisten.  

• Verantwoordt zijn eigen handelen in de 

beroepspraktijk en reflecteert daarop op 

een professionele wijze. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ana, 

Adv, 

Ont, 

Rea, 

M&C 

 

 

Profiel en semesters 

Het profiel Software Development is opgebouwd uit de semesters Information System Engineering (ISE-R), Object Oriented Software 

Engineering (OOSE) en Advanced Software Development (ASD). 



 

 

Relatie met eindkwalificaties 

 
 SD-1 SD-2 SD-3 SD-4 SD-5 SD-6 SD-7 SD-8 

ISE-R X X X X X X X X 

OOSE X X X X X X X X 

ASD X X X X X X X X 
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Eindkwalificaties HBO-ICT profiel Web Development (WD) 
 

 

Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) DD HBOI 

WD-1 [Software Construction]  

De student heeft kennis van 

verschillende webtalen en -frameworks 

op zowel de clientside als serverside en 

dataside en kan deze combineren voor 

het ontwikkelen van een web-applicatie 

aan de hand van het ontwerp.  

 

• Construction Languages  

• Coding Construction Testing  

• Construction with/for Reuse 

• Construction Quality Integration 

• API Design and Use 

• Object-Oriented Runtime Issues 

• Parameterization and Generics 

• Assertions, Design by Contract 

• Error Handling, Exception Handling  

• Configuration & Internationalization 

• Concurrency (Primitives) 

• Platform Standards 

• Control and Handling of Events 

• Debuggen en tracen van programma-

uitvoer op verschillende lagen 

• Lezen en vertalen van een technisch 

ontwerp naar broncode  

• Overdragen van een webapplicatie naar 

een beheerorganisatie  

• Maken, uitvoeren en bewaken van een 

individuele planning.  

• Lezen, begrijpen en samenvatten van 

technische materie 

• Schrijven van broncode en passende 

documentatie 

1,  

2,  

3,  

4 

M&C 

WD-2 [Software Design: Infrastructure] 

De student is in staat om een multi-tier 

infrastructuur te specificeren, verfijnen of 

actualiseren, en kan daarbinnen 

informatieberichten herleiden naar 

individuele componenten om fouten op 

te sporen of ter beoordeling van 

aspecten als functionaliteit, 

compatibiliteit, schaalbaarheid, 

bruikbaarheid en beveiliging.  

 

• General Design Concepts 

• The Context of Software Design  

• The Software Design Process 

• Software Design Principles 

• Data Persistence 

• Distribution of Components 

• Error and Exception Handling and FT 

• Security 

• Quality Attributes 

• Quality Analysis and Evaluation 

Techniques 

• Structural Descriptions 

• Behavioral Descriptions  

• Kan een netwerkarchitectuur schetsen 

• Meten van functionaliteit, compatibiliteit, 

schaalbaarheid, bruikbaarheid en 

beveiliging 

• Schrijven van broncode, software 

projectplannen, 

requirementsdocumenten, risico 

analyses, software 

ontwerpdocumentatie, software test 

plannen, technische rapporten en 

evaluaties, diagrammen en grafieken  

• Presenteren van reviews, product 

instructies, slides, vastgelegde kennis en 

technische documenten 

1,  

2,  

3,  

4 

Rea,  

M&C 



De student kent beveiligingszwakheden 

in web-applicaties en houdt zich bij 

realisatie aantoonbaar aan wettelijke 

eisen, voorschriften en best-practices 

van toonaangevende adviserende 

instanties. 

• General Strategies 

• Software Design Tools 

• Types of Network 

• Basic Network Components 

• Networking Protocols and Standards  

WD-3 [Software Design:UI Design] 

De student is in staat om web-applicaties 

te ontwikkelen die optimaal omgaan met 

verschillende typen devices 

(mouse/touch mobile/tablet/desktop) 

door het toepassen van responsive 

design principes. 

 

De student gebruikt regelgeving en 

richtlijnen rondom semantiek in 

webapplicaties om informatie beter te 

kunnen vinden, delen en te combineren 

zodat deze beter gebruikt kan worden op 

meerdere verschillende devices voor 

een groter publiek met mogelijke visuele, 

auditieve, motorische beperkingen 

• General User Interface Design Principles  

• User Interface Design Issues  

• The Design of User Interaction 

Modalities / Information Presentation  

• User Interface Design Process 

• Localization and Internationalization 

• Metaphors and Conceptual Models 

• Prototyping 

• Tradeoff Analysis 

• Interactie met stakeholders onderhouden  

• Identificeren van waarde voor de 

stakeholder  

• Geven en ontvangen van feedback  

• In staat zijn om een device afhankelijke 

webpagina samen te stellen 

• Toepassen van standaarden & criteria 

• Toepassen van devices  

• Onderscheiden van belanghebbenden 

• Beoordelen v/h gebruik van prototypes 

• Communiceren van het ontwerp 

• Managen en garanderen van een hoog 

niveau van samenhang en kwaliteit 

• Presenteren van reviews, product 

instructies, slides, vastgelegde kennis en 

technische documenten  

• Toepassen van mockups  

1,  

2,  

3,  

4 

Adv,  

Rea,  

M&C 

WD-4 [Data] 

De student is in staat om zowel 

gestructureerde als ongestructureerde 

gegevens in verschillende formaten uit 

verschillende type bronsystemen te 

lezen en combineren om informatie te 

ontsluiten.  

• Transportformaten 

• Datatransport 

• Dataopslag en zijn kenmerken 

• Is in staat om data te ontsluiten d.m.v. 

een webapplicatie  

• Verzamelen van interne en externe 

kennis en informatiebehoeften  

• Gebruiken van datamodellen 

1,  

2,  

3,  

4 

Rea,  

M&C 



WD-5 [Software Design:Software 

Architecture] 

De student maakt gebruik van patterns 

en principes in software design om 

hergebruik, uitbreidbaarheid, kwaliteit en 

configureerbaarheid te bevorderen.  

• Architectural Styles & Structures 

• Design Patterns 

• Architecture Design Decisions 

• Families of Frameworks 

• Structural Descriptions  

• Behavioral Descriptions  

• General Strategies 

• Function-Oriented Design  

• Object-Oriented Design 

• Data Structure-Centered Design 

• Component-Based Design (CBD) 

• Motiveren en wegen van beslissingen  

• Beoordelen van de geschiktheid van 

verschillende ontwikkelingsmethoden  

• Schrijven van broncode, software 

architectuurdocumenten, 

ontwerpdocumentatie, software test 

plannen, technische rapporten en 

evaluaties, diagrammen en grafieken  

• Presenteren van reviews, product 

instructies, slides, vastgelegde kennis en 

technische documenten  

1,  

2,  

3,  

4 

Rea 

WD-6 [Software Engineering Model and 

Methods] 

De student is in staat om methodisch 

een project in een multidisciplinair team 

uit te voeren, waarbij het verloop 

inzichtelijk gemaakt wordt en de sturing 

gedaan wordt met processen en 

bijbehorende beheertools. 

 

• Software Engineering Methods 

• Software Process Definition 

• Software Life Cycles 

• Software Project Planning 

• Individual Cognition 

• Dealing with Problem Complexity 

 

• Risicomanagement 

• Formuleren van doel- en 

probleemstelling 

• Gemotiveerde keuzes maken 

• Werken in multidisciplinaire teams  

• Zich staande houden in de gr.dynamiek  

• Aan planning/afspraken houden 

• Met respect feedback geven  

• Zelfstandig uitvoeren van een opdracht  

• Probleemoplossend vermogen  

• Houden van reviews, audits  

• Lezen, begrijpen en samenvatten 

• Schrijven van documenten  

• Reflecteren en evalueren  

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ana 

WD-7 [Software Testing]  

De student ontwikkelt en voert 

systematisch testprocedures uit om aan 

te tonen dat nieuwe en gewijzigde 

componenten voldoen aan vooraf 

opgestelde ontwerpspecificaties, en kan 

• Testing-Related Terminology  

• The Target of the Test 

• Objectives of Testing  

• Test Techniques 

• Selecting and Combining Techniques 

• Evaluation of the Program Under Test  

• Evaluation of the Tests Performed 

• Valideren van uitspraken 

• Gestructureerd testen. 

• Uitvoeren van testen 

• Vergelijken van testresultaten met specs 

• Opstellen en managen van een testplan  

• Managen en evalueren van het 

testproces  

1,  

2,  

3,  

4 

Adv,  

Rea,  

M&C 



deze naleving bewijzen aan de hand van 

een rapportage. 

• Test Process & activities 

• Practical Considerations 

• Profiling, Performance Analysis Tools  

• Software Testing Tools & support 

• Ontwerpen van testen van ICT-systemen  

• Voorbereiden en begeleiden van testen  

• Rapporteren over testen en resultaten 

• Uiteenzetten van resultaten 

• Presenteren van de testwijze 

WD-8 [Research and Development] 

Onderzoekt de laatste ontwikkelingen op 

het dynamische gebied van het web om 

kennis over de technologische 

ontwikkelingen uit te breiden. Stelt 

kritische onderzoeksvragen en komt 

methodisch tot antwoorden. Bedenkt 

innovatieve oplossingen voor het 

integreren van nieuwe technologie in 

bestaande producten, applicaties of 

diensten, of voor het creëren van nieuwe 

oplossingen. 

• Codes of Ethics and Prof. Conduct 

• Nature & Role of Prof.  Societies  

• Nature & Role of Software Engineering 

Standards  

• Legal Issues 

• Documentation 

• Dealing with Uncertainty & Ambiguity  

• Attack and reduce or eliminate any lack 

of clarity that is an obstacle to performing 

work 

• De onderzoekscyclus 

• Onderzoeksmethoden 

• Monitoren van informatiebronnen en het 

voortdurend volgen van de meest 

veelbelovende ontwikkelingen 

• Identificeren van trends 

• Voordelen identificeren door toepassen 

van opkomende technologieën  

• Opstellen van een 'proof of concept'  

• Bepalen van beoordelingscriteria 

• Lezen, begrijpen en samenvatten  

• Houden van peer reviews  

• Doorlopen van de onderzoekscyclus en 

het gebruiken van geschikte vormen van 

onderzoek. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Adv,  

Rea,  

M&C 

WD-9 [Self Support] 

De student kan als een beginnende 

professional zelfstandig een authentieke 

beroepsopdracht uitvoeren die leidt tot 

een of meer beroepsproducten en de 

uitvoering ervan verantwoorden. 

• Kennis van de laatste ontwikkelingen in 

het vakgebied die vereist is voor de 

beroepsopdracht. 

• Past kennis en inzicht nodig voor de 

beroepsopdracht zelfstandig en op een 

professionele wijze toe.  

• Verbetert waar nodig en mogelijk de 

beroepspraktijk op het gebied van de 

beroepsopdracht. 

• Is in staat om informatie, ideeën en 

oplossingen betreffende de 

beroepsopdracht over te brengen op een 

publiek bestaande uit specialisten of 

niet-specialisten.  

• Verantwoordt zijn eigen handelen in de 

beroepspraktijk en reflecteert daarop op 

een professionele wijze. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

Ana, 

Adv, 

Ont, 

Rea, 

M&C 



 

 

Profiel en semesters 

Het profiel Webdevelopment is opgebouwd uit de semesters Develop Web Application (DWA), Object Oriented Software Engineering (OOSE) 

en .Net on the Server (NotS). 

 

 

Relatie met eindkwalificaties 

 
 WD-1 WD-2 WD-3 WD-4 WD-5 WD-6 WD-7 WD-8 WD-9 

DWA X X X X X X X X  X 

OOSE X X 
 

 X X 
 

X X 

NotS X  X  X X X X X X  X 
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