Opleiding Toegepaste informatica - HUB-EHSAL
Hogeronderwijsregister 
Doelstelling, leerresultaten en beroepsmogelijkheden
Toegepaste Informatica is een driejarige professioneel gerichte opleiding en leidt op tot ondernemende professionals in ICT en internet. De student Toegepaste informatica komt in contact met razendsnelle technologische ontwikkelingen en verwerft de noodzakelijke bedrijfskundige competenties en vaardigheden om te communiceren met klanten of opdrachtgevers en om adviezen te formuleren.

De opleiding is erop gericht de student te “leren leren” als een toekomstige professional. Digitale multimediabronnen staan ter beschikking om het leerproces te verbeteren. De sturing van het leerproces evolueert van geleid, over begeleid naar zelfstandig. Het onderwijs aan de HUB-EHSAL is intensief en gevarieerd door opdrachten waarbij de student zelfstandig of in groep applicaties leert ontwerpen, testen en realiseren. Er wordt belang gehecht aan kwaliteit en methodiek, maar ook creativiteit, ondernemingszin en duurzame ontwikkeling worden nagestreefd.
Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met menselijke waarden en behoeften.

De opleiding werkt samen met partnerhogescholen in binnen- en buitenland. Door middel van gastcolleges, gevalstudies, projecten en stages komt de student in contact met de beroepspraktijk. Dank zij opties en keuzevakken in de laatste opleidingsfase heeft de student de gelegenheid eigen accenten leggen. 

In elke fase van het ontwikkelproces leert de IT'er geschikte methoden kiezen en toepassen. De afgestudeerde IT'er is in staat de inzichten toe te passen op verschillende beroepssituaties en komt terecht in IT-bedrijven, mediabedrijven, banken, de overheid, kleine en grote ondernemingen. Toegepaste informatica is een toekomstgerichte en innovatieve opleiding, overal zijn IT'ers en internetspecialisten nodig.
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ECTS » Competentieprofielen academiejaar 2010 - 2011
Academiejaar: 2010 - 2011
Competentieprofiel van Bachelor in de Toegepaste Informatica
 Verantwoording en situering
Op basis de algemene, de algemeen beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties voor de professionele bacheloropleidingen (artikel 58 van het structuurdecreet) definieerde de werkgroep BAMA-profielen van de Associatie K.U.Leuven voor al haar professionele bacheloropleidingen vier beroepsrollen waarin de professionele bachelor met de juiste kennis, vaardigheid en houding competent dient te handelen. Het gaat om de rollen informatiebeheerder, analist, adviseur en coördinator.
Structuur van het competentieprofiel
Om de afgestudeerde Toegepaste Informatica daartoe in staat te stellen, werkte de coördinatiegroep van de opleiding Toegepaste Informatica een competentieprofiel uit dat bestaat uit drie competentieclusters: de HUB-competenties, de algemene competenties en de domeinspecifieke competenties. Elke competentiecluster wordt verder opgesplitst in competentiedomeinen. De vijf competentiedomeinen van de cluster HUB-competenties zijn identiek voor alle opleidingen van de Hogeschool-Universiteit en gelden dus ook voor de opleiding Toegepaste Informatica. De algemene competenties betreffen voornamelijk gedragsvaardigheden. De domeinspecifieke competenties zijn kennisgebonden en gericht op de beheersing van ICT en het internet. Ze zijn specifiek voor een "domein" van de opleiding Toegepaste Informatica en zijn duidelijk georiënteerd op een beroep of een groep van beroepen. De "competentiedomeinen" verwijzen dus naar de "rollen" of "functies" van de beroepsbeoefenaar (zie hoger). Het competentieprofiel kwam tot stand in overleg met (Europese) beroepsverenigingen, partnerhogescholen en bedrijven uit de betrokken sectoren en worden regelmatig bijgewerkt op basis van adviezen en opmerkingen van de resonantieraad en vertegenwoordigers van het beroepenveld. De competenties uit dit profiel (HUB-competenties, algemene competenties en domeinspecifieke competenties) krijgen concreet gestalte in het opleidingsprogramma waarin per (deel van een) opleidingsonderdeel wordt aangegeven welke competentie(s) gerealiseerd wordt (worden) en op welk niveau zij wordt (worden) getoetst. Het opleidiongsprofiel is het resultaat van een update van het gemeenschappelijke competentieprofiel van de verschillende partners van de opleidingen toegepaste informatica binnen de Associatie K.U.Leuven met een terugkoppeling van bevoorrechte partners uit het werkveld. De update is geldig tot 2015.

1. HUB-Competenties

1.1. Werkt praktijkgericht
1.1.1. wendt zijn professionele kennis en vaardigheden aan in uiteenlopende professionele omgevingen
1.1.2. brengt theorie en praktijk met elkaar in verband
1.1.3. geeft blijk van sociale vlotheid in professionele contacten
1.2. Leerbereidheid, vermogen tot zelfreflectie en zelfsturing en levenslang leren
1.2.1. stelt zijn eigen functioneren en de werking van de organisatie in vraag
1.2.2. herkent sterktes en zwaktes in het eigen functioneren en de werkomgeving
1.2.3. formuleert verbeterpunten
1.2.4. stuurt eigen aanpak bij op basis van feedback en nieuwe inzichten
1.2.5. zoekt uit eigen beweging nieuwe leermogelijkheden
1.2.6. kan zelfstandig werken
1.3. Internationale gerichtheid
1.3.1. kan het belang van interculturele thema's in de uitoefening van een professionele activiteit inschatten
1.3.2. kan de impact van internationale factoren op beleidprocessen interpreteren
1.3.3. heeft de startbekwaamheid om zich in een internationale professionele context te integreren
1.4. Respect voor de totale persoon
1.4.1. houdt zich aan de deontologische beroepsregels
1.4.2. handelt volgens algemeen aanvaarde ethische normen
1.4.3. handelt respectvol en integer
1.5. Vermogen tot constructief en teamgericht werken
1.5.1. draagt actief bij tot een gemeenschappelijk resultaat (uitwisseling van informatie en informatie delen)
1.5.2. neemt verantwoordelijkheid in het uitvoeren van gedelegeerde taken en/of voor het eigen deel van het teamwerk
1.5.3. houdt zich aan gezamenlijk genomen beslissingen ook als deze niet stroken met de persoonlijke mening
1.5.4. heeft een open houding; houdt rekening met de mening van anderen
1.5.5. bevordert de teamgeest
1.6. Ingesteldheid tot duurzaam handelen
1.6.1. gaat adequaat om met verscheidenheid binnen de organisatie ( cultuur, religie, geslacht, functiebeperkingen)
1.6.2. houdt rekening met de belangen en de gevoeligheden van andere culturen
1.6.3. gaat zorgzaam om met mensen, middelen en omgeving

2. Algemene Competenties

2.1. opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering
2.1.1. herkent een probleem /situatie
2.1.2. verzamelt relevante informatie
2.1.3. analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken
2.1.4. stelt relevante vragen
2.1.5. beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria
2.2. kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken
2.2.1. blijft doelgericht functioneren in veranderende omstandigheden ( mensen, middelen, doelen en procedures)
2.2.2. werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk
2.2.3. bedenkt alternatieve idee¨zen, voorstellen, oplossingen en acties en werkt ze uit
2.3. klantgericht denken en handelen
2.3.1. leeft zich in de situatie van anderen in
2.3.2. Verdiepts zich in de situatie van klanten
2.3.3. luistert actief (naar klachten, problemen en wensen van klanten)
2.3.4. onderneemt acties om de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren
2.3.5. Communiceert adequaat met de klanten
2.4. initiatief nemen en de impact ervan inschatten
2.4.1. ziet werk, problemen, kansen, oplossingen en alternatieven
2.4.2. onderneemt gepaste actie (vb zoekt hulp bij moeilijkheden, neemt taken op)
2.4.3. neemt uit eigen beweging verantwoordelijkheid op
2.5. de interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen
2.5.1. past stijl aan het publiek aan
2.5.2. gebruikt beroepsspecifieke woordenschat
2.5.3. drukt zich helder uit
2.5.4. formuleert een boodschap logisch en gestructureerd
2.5.5. kan professionele contacten uitbouwen
2.5.6. wisselt regelmatig bruikbare informatie uit met anderen
2.6. Leidinggevende taken opnemen
2.6.1. plant en coördineert taken en acties
2.6.2. delegeert en geeft duidelijke instructies
2.6.3. volgt werkzaamheden op
2.7. projectmatig en methodisch te handelen
2.7.1. kan volgens de basisregels van projectmanagement een opdracht zelfstandig en planmatig aanpakken en daartoe een project splitsen in deeltaken
2.7.2. kan een project opvolgen qua timing, budget en middelen
2.7.3. is in staat op basis van nieuwe inzichten relevante oplossingen uit te werken ter vervanging van bestaande
2.7.4. Kan omgaan met stress en aan een goed tempo, geconcentreerd en met doorzettingsvermogen een taak afwerken

3. Domeinspecifieke Competenties

3.1. Informatie en gegevens behandelen
3.1.1. Je bent in staat de relevante informatie voor een bedrijfsproces te verzamelen en te ordenen
3.1.2. Je kunt gegevens modelleren en daarbij een logisch datamodel omzetten naar een geschikte fysieke databasestructuur.
3.1.3. Je kunt de meest geschikte verbanden tussen de componenten van een datamodel definiëren
3.1.4. Je bent in staat de gegevens in een databank te filteren, te zuiveren en over te brengen naar een ander systeem of database
3.1.5. Je bent in staat gegevens te verzamelen, op te slaan en ter beschikking stellen, zodanig dat deze op een correcte en gebruiksvriendelijke manier kunnen worden opgevraagd
3.2. Informatiebehoeften en bedrijfsprocessen analyseren en documenteren
3.2.1. Je kunt de informatiebehoefte van een reeks geïntegreerde bedrijfsprocessen correct identificeren
3.2.2. Je bent in staat een reeks geïntegreerde bedrijfsprocessen weer te geven als een flow van subprocessen en activiteiten
3.2.3. Je bent in staat de informatiebehoefte van geïntegreerde bedrijfsprocessen gestructureerd en overzichtelijk te beschrijven
3.2.4. Je kunt een mogelijke ICT-oplossing voor een geïntegreerd bedrijfsprobleem evalueren
3.2.5. Je bent in staat een testprocedure uit te werken voor een ICT-oplossing
3.3. Oplossingen uitwerken voor Computersystemen & Netwerken
3.3.1. Je bent in staat een computersysteem of netwerk met aangepaste hard- en software samen te stellen en de nodige services of processen te definiëren
3.3.2. Je bent in staat om een stabiel computersysteem of netwerk met redundantie te ontwerpen
3.3.3. Je bent in staat een overzichtelijke systeemdocumentatie samen te stellen omtrent de installatie en configuratie van systeemsoftware of van een netwerk
3.3.4. Je kunt alle stappen uitwerken om de correcte werking van de systeemsoftware, de achtergrondprocessen of de netwerkcomponenten uit te testen
3.4. Computersystemen & Netwerken beheren
3.4.1. Je kunt zelfstandig een computersysteem of netwerk met de systeemsoftware en de nodige services of processen bedrijfsklaar maken
3.4.2. Je kunt de configuratie van een computersysteem of een netwerkapparaat aanpassen met behulp van een script
3.4.3. Je neemt de gepaste acties om de systeemsoftware en de achtergrondprocessen van een computeresysteem of netwerkapparaat te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik
3.4.4. Je bent in staat zelfstandig en in teamverband op een adequate wijze ICT-oplossingen voor computersystemen en netwerken te configureren, te beveiligen en aan te passen, zodanig dat ze blijven beantwoorden aan de veranderende behoeften van de organisatie.
3.5. Oplossingen uitwerken voor databanken en databanktoepassingen
3.5.1. Je bent in staat een efficiënte fysieke structuur voor een databanksysteem te ontwerpen
3.5.2. Je bent in staat zelfstandig of in teamverband voor de organisatie nieuwe en veilige ICT-oplossingen met behulp van databanken uit te werken, zodanig dat de opdrachtgever tevreden blijft
3.5.3. Je documenteert op een bevattelijke manier de structuur van een datawarehouse
3.5.4. Je bent in staat efficiënte testprocedures uit te werken voor het nagaan van de correcte werking van een databaseapplicatie
3.6. Databanken en databanktoepassingen beheren
3.6.1. Je bent in staat de modules van een geïntegreerd databasesysteem correct te installeren
3.6.2. Je bent in staat op een adequate wijze een databanksysteem te configureren, zodanig dat de eindgebruikers efficiënter kunnen werken
3.6.3. Je bent in staat op een adequate wijze een databanksysteem te beveiligen, zodanig dat ongeoorloofde toegang vermeden wordt
3.6.4. Je bent in staat op een adequate wijze ICT-oplossingen met databanken aan te passen, zodanig dat ze blijven beantwoorden aan de veranderende behoeften van de organisatie
3.7. Oplossingen uitwerken voor software en webapplicaties
3.7.1. Je bent in staat een efficiënte methode te kiezen en toe te passen om een computerprogramma te ontwerpen
3.7.2. Je kunt in teamverband een reeks samenhangende applicaties bouwen met gebruik van een projectmatige en methodische aanpak
3.7.3. Je bent in staat zelfstandig of in teamverband nieuwe toepassingen uit te werken en te documenteren op basis van de analyse van de informatiebehoefte
3.7.4. Je past efficiënte technieken van software testing toe bij het valideren en testen van toepassingen
3.8. Software en webtoepassingen beheren
3.8.1. Je werkt een plan uit voor de installatie en terbeschikkingstelling van software in een bedrijfsomgeving
3.8.2. Je kunt de configuratie van een softwarepakket optimaliseren, zodanig dat de eindgebruiker efficiënter kan werken
3.8.3. Je bent in staat op een adequate wijze ICT-oplossingen met software en webtoepassingen te beveiligen, zodanig dat ongeoorloofde toegang vermeden wordt
3.9. Bedrijfsprocessen ondersteunen
3.9.1. Je ondersteunt een organisatie op een adequate manier bij problemen met computersystemen of netwerken en onderneemt acties om te verhinderen dat een probleem in de toekomst opnieuw optreedt
3.9.2. Je ondersteunt een organisatie op een adequate manier bij problemen met databanken en onderneemt acties om te verhinderen dat een probleem in de toekomst opnieuw optreedt
3.10. Projectmatig werken
3.10.1. Je bent in staat een ICT-project op te splitsen in taken en deeltaken en een efficiënte methodologie toe te passen gedurende de volledige levenscyclus van het project
3.10.2. Je stelt een projectdossier samen, volgt het project op en rapporteert daarover
3.10.3. Als projectleider pak je een opdracht op een projectmatige wijze aan, zodanig dat de planningen gerespecteerd worden
3.10.4. In een concreet ICT-project maak je, wanneer dat nodig is, een stappenplan om de aanpak aan te passen aan de wensen van de klant
3.11. Oplossingen voor bedrijfsprocessen beschrijven of in kaart brengen
3.11.1. Op basis van een onderzoek kun je voor een klant een geïntegreerde oplossing met ICT en internet uitwerken
3.11.2. Zelfstandig of in teamverband kun je een geïntegreerde ICT-oplossing evalueren met het oog op aankoop, verkoop of verhuur
3.11.3. Je werkt een plan en proof of concept uit voor een geïntegreerde ICT-oplossing op basis van de systeemvereisten
3.11.4. Je werkt een gedetailleerd budget uit voor een geïntegreerd ICT-project
3.12. Bedrijfsbeleid ondersteunen binnen de ICT-context
3.12.1. Je bent in staat een ICT-advies uit te werken voor een geïntegreerde ICT-oplossing voor een bedrijf (hardware, software, services, systemen en netwerken)
3.12.2. Je bent in staat een coherent advies uit te werken in het kader van een e-Commerce project
3.12.3. Op basis van de analyse van bedrijfsprocessen, de strategie, de bedrijfscultuur en de omgeving kun je een correct advies formuleren en verantwoorden
3.12.4. Je kunt een businessplan opstellen voor een startend ICT-bedrijf
3.12.5. Je kunt acties formuleren op basis van de conclusies in een marktanalyse voor de ICT-sector
3.12.6. Je kunt de financiële situatie van een bedrijf inschatten op basis van financiële indicatoren
3.12.7. Je kunt een concreet plan uitwerken dat rekening houdt met de internationale juridische aspecten


