HBO5 Informatica, nu ook via een OKOT-traject
Avond- en weekopleiding, maar ook dagopleiding
Het Hoger Instituut der Kempen richt al decennialang de avond- en weekendopleiding HBO5 Informatica in
(vroeger gekend als Graduaat informatica). De opleiding is gespreid over drie jaar. We zijn in september 2015,
naast de avond- en weekendopleiding, bijkomend gestart met een dagopleiding HBO5 Informatica. De
opleiding is gespreid over twee jaar. De eerste studenten studeren dit jaar af.
In de avond- en weekendopleiding (verder gewoon avondopleiding genoemd) heb je gemiddeld een avond en
een zaterdagvoormiddag les. De lessen van het schooljaar 2017-2018 starten op 9 september 2017.
In de dagopleiding heb je in het eerste jaar gemiddeld drie dagen per week les. Je kan daarbij in het eerste jaar
optioneel bijkomende modules Engels en/of Frans volgen. In het tweede jaar is een stage voorzien om je
maximale kansen op een tewerkstelling te bieden. We constateren dat een aantal studenten bij het bedrijf waar
ze stage hebben gelopen, werk aangeboden krijgen. De lessen van het schooljaar 2017-2018 starten op 18
september 2017.
De inhoud van de verschillende modules is gelijklopend in dag- en avondopleiding. Je kan dag- en
avondopleiding ook combineren.
Je kan uit twee richtingen kiezen: Programmeren en Netwerkbeheer. Je maakt in het avondonderwijs bij het
begin van het vierde semester een keuze, in het dagonderwijs bij het begin van het tweede jaar.
Je behaalt het diploma van gegradueerde in de informatica (Associate Degree) indien je slaagt. Je kan daarna
nog doorstromen naar een bachelor via een overgangstraject.

Dagopleiding nu ook via OKOT
De dagopleiding is bedoeld voor:
- leerlingen die afstuderen in het secundair onderwijs en niet de stap kunnen of willen zetten naar een
bacheloropleiding in de hogeschool.
- zij die al een werkervaring hebben en/of werkzoekend zijn
Indien je werkzoekend bent, kan je, onder bepaalde voorwaarde (o.a. minstens 2 jaar de schoolbanken verlaten
hebben), de opleiding starten met financiële ondersteuning van VDAB. Je volgt dan een zogenaamd OKOTtraject of erkende studie Je kan meer informatie vinden op de website van VDAB
https://www.vdab.be/opleidingen/diplomaviavdab.shtml. Op het moment van dit schrijven staat onze school
nog niet in de lijst op de website maar je kan wel degelijk de steun krijgen indien je bij ons studeert.
Er is een informatie- en selectieprocedure gepland op 21 augustus 2017 bij VDAB in Antwerpen. Wacht dus
niet te lang om te beslissen! Stuur een e-mail naar vanessa.dezitter@vdab.be om hiervoor uitgenodigd te
worden.

Meer informatie
Je vindt meer informatie op de opleiding HBO5 Informatica in de uitgebreide brochure. Je kan de brochure
downloaden op de website www.hik.be. Je kiest achtereenvolgens voor Opleidingen, Hoger Onderwijs: HBOgraduaat, Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Informatica. De rechtstreekse koppeling is
http://www.hik.be/Zoek?OplVarId=91&studGebiedId=35.
Indien je daarna nog vragen hebt, neem je contact op met het secretariaat van het volwassenenonderwijs of met
de afdelingscoördinator van HBO5 Informatica, roger.frans@hik.be.

