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programmeren
FRONT-END WEB DEVELOPMENT
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GRADUAAT

PROGRAMMEREN
IETS VOOR JOU?

WIE BEN JIJ?

Ben je gepassioneerd door web en apps? In het Graduaat
programmeren leer je websites en mobiele applicaties
ontwikkelen met performante code en nette graphics.
Echt iets voor de creatieve IT’er! De jobgerichte opleiding is
ideaal voor een sterke start op de arbeidsmarkt, of om je te
heroriënteren na een paar jaar werken.

WAT WIL JE LEREN?

Je wordt een programmeur gespecialiseerd in
JavaScript, maar ook in HTML, CSS, UI/UX, software
engineering en zoveel meer. Je leert de boeiende
wereld van front-end development stap voor stap
kennen, op een toegankelijke en laagdrempelige
manier. Daarnaast oefen je jouw creatief denken
en ontdek je hoe je helder communiceert met
collega’s en klanten.

BLZ. 05
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WAT WIL JE WORDEN?
BLZ. 10

WAAROM EEN 		
GRADUAAT?

Na deze unieke opleiding kan je de titel van
front-end web developer, CMS themer, full-stack
JavaScript developer of een andere trendy functie
claimen in een hippe start-up of digital agency.

JOBGERICHT - BLZ. 09
In een graduaatsopleiding leer je al doende: in de les,
tijdens taken en oefeningen én op de werkplek.
VERVOLGTRAJECT - BLZ. 11
Na een graduaat kan je via een vervolgtraject (eventueel
met vrijstellingen) een bachelordiploma behalen in een
verwant studiegebied.
Graduaat programmeren 2019-2020
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GRADUAAT
PROGRAMMEREN

2
JAAR

120
STUDIEPUNTEN

1200 u.
PRAKTIJK

“De stap naar een bacheloropleiding was naar mijn
gevoel iets te groot. Deze
praktijkgerichte opleiding met
als focus web en apps kwam
dus als geroepen”
4

ZELFSTANDIG
OF IN TEAM

OOG OP DE
TOEKOMST

FOCUS OP
PRATIJK

Droom je ervan om zelf
flitsende websites en
mobiele toepassingen te
ontwerpen en te bouwen? Als
zelfstandige programmeur,
of als deel van een
multidisciplinair team? In
het Graduaat programmeren
leer je de kneepjes van het
digitale vak.

Je wordt een kei in
JavaScript, HTML, CSS
en UI/UX. Je gaat ook
aan de slag met React,
Node.js, TypeScript,
Python, PHP, databases,
workflowautomatisatie,
contentmanagementsystemen ... Onverschrokken en telkens met
één oog op toekomstige
technologieën.

Doorheen de opleiding oefen
je jouw vaardigheden door
projecten uit te werken voor
echte opdrachtgevers. Nadien
ben je klaar voor het echte
werk. Liever verder studeren?
Aan Arteveldehogeschool
vind je vervolgtrajecten die
aansluiten bij je diploma,
zoals Bachelor in de grafische
en digitale media.

“HET GRADUAAT
PROGRAMMEREN IS EEN
UNIEKE OPLEIDING IN
GENT. DE VELE PRAKTIJK
STOOMT JE HELEMAAL
KLAAR VOOR EEN
TOEKOMST ALS FRONTEND DEVELOPER!”
Philippe, docent
Graduaat programmeren
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HOEVEEL LESUREN HEB JE?
Gemiddeld 24 uur per week.
Je besteedt ook tijd aan
opdrachten, oefeningen,
werkplekleren ... Alles samen
investeer je wekelijks ongeveer
40 uur in je opleiding.

HOE GROOT ZIJN DE
GROEPEN?
Wij streven naar klasgroepen
van maximaal 25 studenten. Zo
kunnen we iedereen de beste
persoonlijke ondersteuning
bieden.

SEMESTER 1

SP*

Web Programming 1: Basic Front-End

6

Applied Information Technology 1

6

Web Design

6

UI/UX Prototyping 1

6

@Work 1: Front-End Development

6

SEMESTER 2
Web Programming 2: Intermediate Front-End

6

Web Programming 3: Advanced Front-End

6

Business & Communication for IT

6

UI/UX Prototyping 2

6

@Work 2: Web App Development

6

PROGRAMMALIJNEN
| Computer Programming
| Applied Information Technology

6

| UI/UX Prototyping

*SP: studiepunten

| Business & Communication

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie

| Workplace Learning

vind je op www.arteveldehogeschool.be/graduaat/programmeren
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ELEKTRONISCHE
LEEROMGEVING
Dankzij de elektronische
leeromgeving Canvas kan je
altijd en overal je lesmateriaal
raadplegen en in contact
blijven met medestudenten
en docenten. Ook opdrachten
die je maakt dien je in via de
leeromgeving. Je krijgt online
feedback over je werk, zodat je
er meteen mee aan de slag kan.

SEMESTER 1

SP*

Web Programming 4: Full-Stack App

6

Web Programming 5: Mobile App

6

Applied Information Technology 2

6

Content Management Systems

6

@Work 3: Web App Development

6

SEMESTER 2
Exploration of IT

3

Entrepreneurship for IT

3

@Work 4: Internship @ Digital Agency

15

@Work 5: Applied Research @ Digital Agency

9
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PROGRAMMALIJNEN
| COMPUTER PROGRAMMING
Bereid je maar voor om een expert te worden in front-end development. Om je optimaal klaar te
stomen voor een job als programmeur, krijg je diverse gastcolleges van experten uit het werkveld
en werk je aan authentieke cases.
| APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY
Je verdiept je in de geschiedenis en de werking van het internet en ontdekt de logica achter
programmeren. Daarnaast duik je in de informatie rond hardware, software en netwerken. Later
staan onder meer databases, security en blockchain op het programma.
| UI/UX PROTOTYPING
In de vakken van deze programmalijn raak je vertrouwd met HTML en CSS. Je leert werken met
grafische software en gaat design thinking toepassen. Ook ga je aan de slag met CMS-systemen
zoals WordPress en Drupal.

BUSINESS & COMMUNICATION
Je ontdekt hoe bedrijven georganiseerd zijn, je leert handleidingen schrijven en je krijgt een dieper
inzicht in marketing en bedrijfscommunicatie. In het laatste semester geven we je bovendien alle
kennis mee die je nodig hebt om als zelfstandige IT’er aan de slag te gaan.

|
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EVALUATIE
WORKPLACE LEARNING ‘@WORK’
Ja, als programmeur zit je vaak achter je computer.
Maar je leert je vak pas echt kennen als je jouw bureau
verlaat en het werkveld in trekt. Dat doe je in het
opleidingsonderdeel ‘@Work’.

|

In het eerste jaar maak je kennis met verschillende
digital agencies en werk je opdrachten uit die zij je
voorschotelen. Je presenteert het resultaat telkens voor
een interne en externe jury.
In je tweede jaar ga je onder meer 10 weken
werkplekleren in een digitaal bedrijf. Tijdens die
werkervaring doe je praktische kennis op, werk je
opdrachten uit en voer je een onderzoek voor een
persoonlijk project. Elke week kom je even samen met
je stagebegeleider op de campus om je vooruitgang
te evalueren. Op het einde van je stage bundel je jouw
ervaringen en het resultaat van je onderzoek in een
presentatie.

Je docenten en begeleiders evalueren je
op verschillende manieren doorheen de
opleiding:
• Voor praktijkgerichte opleidingsonderdelen als Web Design en
Business & Communication for IT
maken je docenten gebruik van
permanente evaluatie.
• In bepaalde gevallen dien je ook een
portfolio met je werk aan te leggen.
• Evaluatie doorheen het jaar gaat
soms gepaard met een mondeling
of schriftelijk examen (op papier of
achter je computer). De hoeveelheid
leerstof blijft goed behapbaar dankzij
de opdrachten doorheen het jaar.

Graduaat programmeren 2019-2020
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NA JE

DIPLOMA
VEEL OPTIES
Je graduaatsdiploma op zak?
Dan kan je allerlei richtingen uit.
Jobs
Laat je creativiteit de vrije
loop als web designer, frontend web developer, CMS
themer, full-stack JavaScript
developer ...

10

Sectoren
Je kan een carrière uitbouwen bij een gespecialiseerd digitaal bureau of
op de IT-dienst van een
(internationaal) bedrijf,
een kmo of een nonprofitorganisatie, bij de
overheid ...

Zelfstandige
Liever als zelfstandige frontend developer aan de slag?
Wij leren je alles wat je moet
weten om een zaak op te zetten in bijberoep of hoofdberoep. Zo kan je voor je eigen
klanten mobiele en online
toepassingen gaan ontwikkelen.

MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.onderwijskiezer.be
onderwijs.vlaanderen.be

VERDER STUDEREN
Afgestudeerden gaan meestal meteen
na de opleiding aan de slag.
Bachelordiploma
Wil je meer? Zin om je kennis te verbreden?
Zou je graag extra verantwoordelijkheden
opnemen? Arteveldehogeschool biedt heel wat
vervolgopleidingen aan die aansluiten bij je
interesses. Je kan bijvoorbeeld een bachelor
Grafische en digitale media behalen via een
verkort traject.

Vervolgtraject
Bachelor grafische en digitale media
- 90 studiepunten
- 3 semesters

“EEN DIGITALE
ERVARING STAAT
OF VALT MET EEN
GOEDE, INTUÏTIEVE
USER EXPERIENCE.
DAAROM IS FRONT-END
DEVELOPMENT ZO
CRUCIAAL”
Chris Kasonga, Senior Project Manager
bij digital agency Wax Interactive

Graduaat programmeren 2019-2020 11

STUDEREN
IN 5 VRAGEN
01

02

03

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Eén voltijds jaar van 60
studiepunten kost
€ 922,30. Neem je minder
studiepunten op, dan wordt het
inschrijvingsgeld verminderd.
Beursstudenten betalen
€ 108,80. Je studiemateriaal
kost ongeveer € 135 per
jaar. Alle bedragen onder
voorbehoud.

WAT IS EEN STUDIEPUNT?
Het aantal studiepunten
weerspiegelt de studielast
voor de student. Eén studiepunt
staat gelijk aan ongeveer
25 à 30 uur ‘werk’: lessen
bijwonen, taken maken,
studeren … De volledige
graduaatsopleiding bestaat uit
120 studiepunten, verspreid
over twee jaar.

HOE EN WANNEER
INSCHRIJVEN?
Online registreren kan vanaf
23 februari 2019. Dat
verbindt je tot niets, maar je
wint wel tijd als je je effectief
komt inschrijven. Dat kan vanaf
28 juni 2019. Dan meld je
je persoonlijk aan en betaal je
het inschrijvingsgeld.
MEER INFO OP
www.arteveldehogeschool.be/
inschrijven
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WAAROM EEN

GRADUAAT?
04
ZAL JE DE OPLEIDING
AANKUNNEN?
Dat hangt niet alleen af van wat
je kent en kunt, maar ook van
je motivatie, je inzet en je
studiemethode. Met specifieke
vragen over de opleiding kan je
terecht bij de coördinator of de
trajectbegeleider. Heb je tijdens
de opleiding zorgvragen, dan
staan onze coaches voor je
klaar.

05
HOE ZIET
EEN ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op
maandag 16 september
2019. Er zijn 2 semesters
(september-januari en februarijuni) met tussenin een week
vakantie (3 t.e.m. 7 februari
2020).

Een graduaatsopleiding is een jobgerichte opleiding, ideaal voor
wie een sterke en snelle start wil maken op de arbeidsmarkt.
Enkele redenen om hiervoor te kiezen:

WEET JE WELKE JOB JE WIL?
Een graduaatsopleiding bereidt je voor op een
specifiek beroepsprofiel.
WIL JE LEREN IN JE EIGEN TEMPO?
Het standaardtraject duurt twee jaar, maar
je kiest zelf hoeveel vakken je opneemt
per semester, waardoor je de opleiding kan
combineren met een job en/of een gezin.
LEER JE GRAAG AL DOENDE?
Je steekt je handen uit de mouwen tijdens
werkplekleren, oefeningen en opdrachten.
Theorie die je krijgt aangereikt, staat in functie
van je beroepspraktijk.
WIL JE ERVARING OP JE CV KUNNEN ZETTEN?
Werkplekleren maakt een groot deel uit van een
graduaat. Op het einde van de opleiding kan je
dus ervaring aantonen aan je werkgever.
WIL JE GOED BEGELEID WORDEN?
Je krijgt les in relatief kleine groepen.
Verschillende coaches staan steeds paraat om je
vragen te beantwoorden.
ZOU JE OP TERMIJN GRAAG EEN
BACHELORDIPLOMA BEHALEN?
Dat kan na je graduaatsopleiding via een verkort
traject (minstens 90 studiepunten of 1,5 jaar).
Graduaat programmeren 2019-2020 13

WAAROM

ARTEVELDEHOGESCHOOL?
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MAAK JE OPLEIDING

KLAAR VOOR MORGEN

DIVERSITEIT

Geef zelf vorm aan je
opleiding en leg je eigen
accenten via je persoonlijk
traject, je portfolio en
je stage. Onderweg een
duwtje in de rug nodig?
Op zoek naar de beste
studiemethode? Combineer
je je opleiding met een
gezin? We coachen en
begeleiden je.

Met een diploma van
Arteveldehogeschool
neem je al voorsprong. Je
kan vlot overweg met de
nieuwste technieken en
de kans is groot dat jij die
straks zal aanleren aan je
collega’s. We vernieuwen
ook constant onze
onderwijsvormen. Zo kan je
op de beste manier online
en offline leren.

Bij Arteveldehogeschool
kom je in een diverse
gemeenschap terecht.
Jong of minder jong,
Vlaming of niet-Vlaming,
iedereen met zijn eigen
heel uiteenlopende
talenten en beperkingen
leert van elkaars werk- en
levenservaringen.

OPLEIDINGEN AAN
ARTEVELDEHOGESCHOOL

Postgraduaten en
bijscholingen

CAMPUS MARIAKERKE

Bachelor na bachelor
- Buitengewoon
onderwijs
- Zorgverbreding en
remediërend leren
- Schoolontwikkeling
- Creatieve therapie
- Oncologie

• je vindt hier leslokalen,
computerlokalen en multimedialabs
• een up-to-date mediatheek, waar
je kan printen, scannen, surfen,
studeren ...
• een overdekte fietsenstalling en
parking voor studenten

- Graduaat (HBO5)
- Educatief graduaat
secundair onderwijs
- Accounting
Administration
- Maatschappelijk werk
- Orthopedagogie
- Sociaal-cultureel werk
- Tolk Vlaamse
Gebarentaal
- Programmeren
- Informatiebeheer:
bibliotheek en archief
- Marketing- en 		
communicatiesupport
- Verpleegkunde

VAN DE CAMPUS TOT …
station Gent-Sint-Pieters: 15 min (snelbus)
‘t Zuid (Woodrow Wilsonplein): 19 min (snelbus)
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- Bachelor
- Bedrijfsmanagement
- International Business
Management
- Officemanagement
- International Office
Management
- Communicatie
management
- Journalistiek
- Grafische en digitale
media
- Sociaal werk
- Pedagogie van het
jonge kind
- Educatieve bachelor
kleuteronderwijs
- Educatieve bachelor
lager onderwijs
- Educatieve bachelor
secundair onderwijs
- Verkorte educatieve
bachelor secundair
onderwijs
- Ergotherapie
- Logopedie en audiologie
- Podologie
- Verpleegkunde
- Vroedkunde
- Mondzorg
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INFODAGEN
2019
Kom langs op de campus,
stel al je vragen aan
docenten en studenten en
blader door cursussen.
ZATERDAG

ZATERDAG

10-17u.

10-17u.

23
FEBRUARI

29
JUNI

ZATERDAG

WOENSDAG

10-17u.

15-20u.

27
APRIL

04
SEPTEMBER

SCHRIJF JE IN
VOOR 2019-2020!
Campus Mariakerke
Industrieweg 232, 9030 Mariakerke
09 218 89 30
programmeren@arteveldehs.be

Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 23 februari 2019.
Stap 2: kom naar campus Hoogpoort (Hoogpoort 15, 9000 Gent) om je in
		
te schrijven. Vanaf 28 juni 2019.
Stap 3: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

www.arteveldehogeschool.be/
graduaat/programmeren

www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

