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Identificatie 
 

Opleiding : HBO5 Informatica 

Aangeboden opties : Optie Netwerkbeheer 
Optie Programmeren 

Studiegebied : Handelswetenschappen en bedrijfskunde 

Studieomvang in lestijden : 1160 LT 

 

Algemene HBO5-competenties
 

Kennis en vaardigheden 

HBO5-C1 - De cursist beheerst de kennis binnen zijn beroepsdomein en breidt deze uit met 
ontbrekende of nieuwe informatie. 

HBO5-C2 - De cursist hanteert correct begrippenkaders. 

HBO5-C3 - De cursist past beroepsgerichte vaardigheden toe. 

HBO5-C4 - De cursist wendt kennis en procedures flexibel en inventief aan om taken uit te voeren en 
problemen op te lossen. 

HBO5-C5 - De cursist kan informatie en kennis helder en gestructureerd overbrengen. 

 

Context 

HBO5-C6 - De cursist handelt beroepsmatig in diverse complexe en nieuwe contexten. 

 

Autonomie 

HBO5-C7 - De cursist kan zelfstandig werken. 

HBO5-C8 - De cursist heeft zin voor initiatief. 

 

Verantwoordelijkheid 

HBO5-C9 - De cursist neemt zijn verantwoordelijkheid op om tot persoonlijke resultaten te komen. 

HBO5-C10 - De cursist neemt zijn rol op binnen een team om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. 

 

 

 



Opleidingsspecifieke competenties
 

De doelstellingen en leerinhouden van het leerplan worden elk jaar geactualiseerd en afgestemd  op de 

huidige marktsituatie. 

 

De opleiding HBO5 Informatica leidt op tot gegradueerde in de informatica met de competenties vereist voor 

een beginnend beroepsbeoefenaar in één van de vele beroepen binnen de ICT. 

HOI-C1 - De cursist beheerst de basiskennis over de werking van computers. 

HOI-C2 - De cursist kan buroticasoftwarepakketten gebruiken, automatiseren en zijn werk delen met 
anderen. 

HOI-C3 - De cursist kan communicatief en organisatorisch een informaticaproject uitwerken en 
voorstellen. 

HOI-C4 - De cursist kan een elementaire website opbouwen door gebruik te maken van de actuele 
CMS-technieken. 

HOI-C5 - De cursist kent de basisbegrippen in objectgeoriënteerd programmeren en kan deze 
implementeren in kleinschalige projecten. 

HOI-C6 - De cursist kan een microcontrollertoepassing ontwikkelen om processen te automatiseren. 

HOI-C7 
 

- De cursist kan een IT-organisatieschema opstellen en beschrijven.  

HOI-C8 - De cursist kan een relationele database ontwerpen en de normalisatieregels toepassen. 

HOI-C9 - De cursist kent de basisbegrippen rond datacommunicatie en netwerkprotocollen. 

HOI-C10 - De cursist heeft inzicht in netwerktopologieën, de werking van netwerkapparatuur en 
beveiliging. 

HOI-C11 - De cursist kent het concept, de werking en het begrippenkader van verschillende 
besturingssystemen. 

 

Optie Netwerkbeheer 

HOI-C12 - De cursist kan databanken implementeren en beheren en zorgen voor een hoge 
beschikbaarheid. 

HOI-C13 - De cursist kan serverbesturingssystemen implementeren. 
 

HOI-C14 - De cursist kan geavanceerde (CISCO) netwerkinfrastructuren opzetten, beheren en 
beveiligen. 
 

HOI-C15 - De cursist kan virtualisatieprogramma’s en serverbased distributiesystemen implementeren. 

HOI-C16 - De cursist is in staat om zelfstandig een project rond netwerkbeheer volledig af te werken. 

 

Optie Programmeren 

HOI-C17 - De cursist kan geavanceerde programmeeropdrachten (objectgeoriënteerd, incl. databank, 
grafische interface, design patterns) implementeren.  

HOI-C18 - De cursist kan een behoefteanalyse omzetten naar een technische analyse. 

HOI-C19 - De cursist kan in teamverband een grotere toepassing programmeren. 

HOI-C20 - De cursist kan geavanceerde webbased programmeeropdrachten (incl. databank, grafische 
interface) implementeren. 

HOI-C21 - De cursist is in staat om zelfstandig een project rond programmatie volledig af te werken. 

 

Programma
 

Zie structuurschema – klik hier 

 

Opleidingstrajecten
 

Zie modeltrajecten – klik hier 

 

https://leerstad.be/images/leerstad/schema-traject-pdf/schema-graduaat-hbo5-informatica.pdf
http://leerstad.be/index.php/cursusaanbod/graduaatsopleidingen-hbo5/graduaat-hbo5-informatica#ons-modeltraject-en-aanbod

