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Waarom IT Strategie & Organisatie volgen?

IT vormt een essentiële factor voor de groei- en overlevingskansen van een onderneming in
onze snel evoluerende bedrijfsomgeving. Het succes van ondernemingen wordt steeds meer
beïnvloed door een al dan niet effectief en efficiënt IT-management. Deze kritische afhankelijk-
heid vereist extra aandacht vanwege het management zodat IT-investeringen waarde creëren
voor de organisatie en inherente risico’s beheerst en beperkt worden. 

In de eerste module ‘Management & Strategie in IT’ ontvangt u de nodige theoretische background
en veel praktische oefeningen om uw IT-strategie te ontwikkelen, af te stemmen op de bedrijfs-
doelstellingen en te implementeren. Vervolgens komt het ‘Service Management Model’ aan bod,
met voorbeelden voor gebruik in het dagelijks beheer en in projecten. De module ‘Legal Issues in
IT’ gaat in op het moeilijke spanningsveld tussen recente technologieën en traditionele wetgeving.
Er wordt aandacht besteed aan contracten, de bescherming van eigen (software)creatie, de regel-
geving voor online handel en –reclame… De laatste module ‘IT Security & Audit’ geeft IT-professio-
nals een inzicht in belangrijke vraagstukken in verband met IT risk en security management.  

De opleiding koppelt theoretische diepgang aan praktische toepasbaarheid en biedt inzichten
voor de uitbouw van de IT-organisatie en voor het oplossen van IT-vraagstukken. Bij een eigen
praktijkopdracht die u tijdens het jaar uitwerkt, wordt u begeleid en gecoacht door ervaren 
docenten/specialisten. Deze opdracht vormt bovendien een onderdeel van het eindexamen.

www.hubrussel.be/ems

Competenties op maat van uw ambities



Programma
Het programma bestaat uit 23 sessies van 3,5 uur. De sessies vinden plaats bij de HUB, Storm-
straat 2, 1000 Brussel op donderdagavond van 18u tot 21u30 en lopen van 6 oktober 2011 tot 
19 april 2012. U kunt ook modulair inschrijven voor deze opleiding.

Docenten
G. Baestaens, Advocaat Advocatenkantoor Baestaens bvba • G. Cauwenbergh, Chief Executive
Officer Investi K • F. Durieux, Zaakvoeder I-KEI bvba • H. Vandenbogaerde, Business IT Alignment
P&V Group • Y. Rooseleer, Opleidingshoofd Toegepaste Informatica HUB, Programmaleider 
IT Strategie & Organisatie

Programmacoördinator
Hebt u nog bijkomende vragen? Neem contact op met de programmacoördinator,
Veerle Van Heghe, op het nummer 02-210 12 87 of via veerle.vanheghe@hubrussel.be.

 EMS maakt deel uit van de
Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB)
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• Module 1: Management & Strategie in IT (21 uur)

Bedrijfsstrategie & IT – Business-IT-alignment – IT strategisch plan – Performantiemeting
(KPI’s) – Following, enabling, leading, outsourcing – Cultuur in IT - Het merk IT

• Module 2: IT Organisatie & ITIL (17,5 uur)

Service Management Model – Best practices: Processen – Case-workshop 1: start-up

• Module 3: Legal Issues in IT (21 uur)

IT-contracten – Online ondernemen – Intellectuele eigendom/merkenrecht – Juridische gren-
zen van IT – Law & IT in constant movement – Case-workshop 2: checkpoint

• Module 4: IT Security & Audit (21 uur)

Internal controls framework + SOx and CobiT – Risk management & Effective auditing – General
controls in IT & Auditing IT applications – IT controls and the audit committee + ISO – Cases

Doelgroep
Deze opleiding biedt een gefundeerd en actueel overzicht van essentiële IT-managementprak-
tijken aan huidige en toekomstige IT-managers en directors, projectmanagers, IT- en business
consultants en soortgelijke functies. Zij is ook relevant voor beleidsverantwoordelijken die een
beter begrip wensen van hun IT-organisatie.


