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Niveau Opleiding ECTS CAMPUS

HBO 5 Graduaat
Graduaat informatica – optie Programmeren

Graduaat informatica – optie Netwerken
120

Brussel
Lethas

Niv 6 Bachelor
Bachelor in Toegepaste informatica

Bachelor in Elektronica-ICT

180
180

Brussel
Gent

Niv 7 Master
Master in Business Information Management
Master Industrieel ingenieur Elektronica-ICT

240
240

Brussel
Gent

Postgraduaat
Information Systems Management (ICT-Infrastructuur)

ICT Organisatie & Management
30
30

Brussel
Brussel

Meerdere (bijna alle) studiegebieden hebben een ICT- of 
technologieopleiding nodig, maar met een andere focus
*Economisch/ Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
*Industriële wetenschappen en technologie
*Lerarenopleiding
*Gezondsheidszorg
…



Historiek
Het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde startte zowat vijftig jaar 
geleden met een informaticaopleiding om bedrijven te helpen bij het automatiseren 
van de administratie.

 70: facturatiesoftware; minicomputers
 80: boekhoudsoftware; tekstverwerking en spreadsheets; PC’s
 90: netwerken; internet en email; client/server; fat clients; 
 95: business applications (ERP/CRM); 
 00: laptops; business intelligence; Google
 05: draadloze toepassingen; e-commerce; thin clients; Facebook/LinkedIn
 10: Internet of Things (IoT); mobile, tablets, smartphones; HD displays
 15: Internet of Everything (IoE); Big Data; 4K displays

Toegepaste informatica 2015: 5000 studenten in Vlaanderen

Ook de opleidingen HBO5 Graduaat informatica behoren tot hetzelfde studiegebied



Het e-CF Framework voor ICT-professionals in Europa werkt 
met vijf grote competentiedomeinen

MANAGE

PLAN BUILD RUN

ENABLE
ICT heeft als doel bedrijven en organisaties beter te laten functioneren door 
het organiseren van de informatie- en communicatiestromen









3x3 Focuspunten van onze opleiding Toegepaste informatica

ICT
1. Programmeren

niet elke ICT professional moet expert zijn in programmeren

2. Informatiemanagement
3. Internet, cloud & datacenter

niet iedereen moet expert zijn in de internet protocols

BUSINESS & COMMUNICATIE
1. Communiceren

in drie talen 
met klanten, opdrachtgevers en collega’s

2. Ondernemen
3. Teamwerk

SUCCESFACTOREN
1. Methodisch werken
2. Inzet
3. Doorzettingsvermogen



Toegepaste informatica
1e en 2e FASE

ECTS %

Business, Organisatie & 
Communicatie

16
16

27%

Informatiemanagement
12
12

20%

Software engineering
20
20

33%

ICT Infrastructuur
12
12

20%

120



Toegepaste informatica
3e FASE

ECTS %

Business, Organisatie & 
Communicatie

12 20%

Bachelorproef
Stage

24
12

60%

Optie Software engineering
Optie ICT Infrastructuur

12 20%

60





FEEDBACK RESONANTIERAAD 
ALUMNI

Hieronder volgt de feedback verzameld in de vergaderingen van de 
resonantieraad Toegepaste informatica van 2014 tot september 2015

1. FEEDBACK EN TIPS 16-5-2014: Studiemateriaal

2. FEEDBACK EN TIPS 25-11-2014: e-Competence Framework

3. FEEDBACK EN TIPS 3-9-2015: Voorbereiding externe audit



RESONANTIERAAD MET ALUMNI OP 16 MEI 2014
Topic: Studiemateriaal
Deelnemende oudstudenten: Timothy Moyson (Masterstudent), Kevin Van Emmerik (Europa Ziekenhuizen), Stijn Wyns (Realdolmen), Ibragim Garbarov (zelfstandige IT-er), 
Andreas Asselman (Optima bank), Giles Van den Bleeken(Masterstudent), Erik Sterckx (Masterstudent), Gustavo Yepes Calle (Cegeka), Kenny Willems (Accenture), David 
Vermoesen (Masterstudent), Stijn Callebaut (INOVATIV)

FEEDBACK EN TIPS 16-5-2014: Studiemateriaal
1. Het is goed dat studiemateriaal digitaal wordt aangeboden.
2. Het is belangrijk om studiemateriaal in een formaat aan te leveren waarbij notities 

kunnen worden gemaakt op of naast het studiemateriaal.
3. Alleen powerpoint presentaties is onvoldoende voor studenten.
4. Studiewijzers (leidraad) zijn nodig om studenten te helpen.
5. Handboeken zijn belangrijk als referentie.
6. Video-opnames zijn zeer zinvol, zeker van lessen met ‘beperkt’ studiemateriaal. 

Demo’s en uitleg bij het opleidingsonderdeel Programmeren kan best “opgenomen” 
worden.

7. “Cheatsheets” zijn toegelaten, ook bij het examen.
8. Studenten wensen meer feedback na afwerken van taken of opdrachten



RESONANTIERAAD MET BEDRIJFSCONTACTEN EN ALUMNI OP 25 NOV 2014
Topic: e-Competence Framework
Deelnemers: Johan Appelmans (HP), Stijn Callebaut (Inovativ, oudstudent), Tom Plasschaert (FSMA), Ruth Fouarge (Dataflow), Griet Schreurs (Dataflow), Chantal Teerlinck (Odisee), Wouter 
Thielemans (Odisee), Yvan Rooseleer (Odisee)

FEEDBACK EN TIPS 25-11-2014: e-Competence Framework
1. Een voldoende sterke businessorientatie is belangrijk. De opleiding doet hiervoor redelijke inspanningen. In totaal zijn 
er op een diploma Bachelor in de Toegepaste informatica 50% opleidingsonderdelen met een sterk businessgehalte.
2. Het is goed dat er veel aandacht is voor databanken en informatiemanagement.
3. Gestructureerd probleemoplossend denken is belangrijk.
4. Taalkennis en soft skills zijn essentieel. Bij de taalvakken kan ook aandacht worden geschonken aan digitale 
vaardigheden en tools voor (online) informatie en communicatie.
5. Samenwerking met andere opleidingen is zeer zinvol.
6. De taalcoach en de projectcoach zijn vernieuwingen bij het begeleiden van studenten en bij de voorbereiding op de 
bachelorproef.
7. Wiskunde en statistiek kunnen extra curriculair worden geprogrammeerd, vooral voor studenten die wensen verder te 
studeren.
8. PHOENIX PROJECT is een goed voorbeeld voor process en projectmanagement.
9. Er mag meer aandacht komen voor devops en voor cloud/datacenter, niet alleen Linux, en VMware maar ook Microsoft 
oplossingen.
10. Technologie competenties zijn belangrijk maar het is ook nodig in te zetten op talen en bedrijfskundige competenties.



RESONANTIERAAD OP 3 SEPTEMBER 2015
Topic: Voorbereiding externe audit
Deelnemers: Johan Appelmans (Hewlett-Packard), Peter De Vos (VOIP), David Hemmerijkx (Realdolmen), Philip Marchal (vsko), Frederik Valaeys (iAdvise), Koen Vander Dood (First 
IT), Gert Cauwenbergh (Odisee), Elien Crois (Odisee), Steven Ophalvens (Odisee), Yvan Rooseleer (Odisee), Wouter Thielemans (Odisee), Hans Vandenbogaerde (Odisee)

FEEDBACK EN TIPS 3-9-2015: Voorbereiding externe audit
1. De resonantieraad is het ermee eens dat de TI-opleiding van Odisee in Brussel voldoende breed is en 
inzet op communicatie- en organisatievaardigheden. ICT-professionaliteit is cruciaal, maar moet aangevuld 
worden met business & communicatie. Er is in de opleiding een goede balans tussen ICT en andere 
vaardigheden. De focus op zowel database ontwikkeling als op informatiemanagement is een sterk punt 
van de opleiding. Aandacht voor problem solving en testing is belangrijk.
2.De businessoriëntatie van de opleiding zorgt dat de studenten zich bewust worden van bedrijfsprocessen 
en organisatiemethoden. Communicatie van zijn kant moet ruim worden bekeken: presenteren, aan 
meetings deelnemen, interviewen en documenteren (kennistransfer).
3. De huidige generatie heeft het moeilijk met schriftelijke vaardigheden. Dat is een werkpunt. IT-ers
moeten ook in staat zijn om fatsoenlijk met een template te kunnen werken. Schriftelijke documentatie in 
het IT-werkveld betreft meestal korte werkproducten die to-the-point moeten zijn, geen essays.



FEEDBACK EN TIPS 3-9-2015: Voorbereiding externe audit (vervolg)

4. Individuele expertise van een medewerker is bewonderenswaardig; een professional met een sterk profiel 
is in staat collega’s mee te trekken om tot een goed collectief teamresultaat te komen, waaraan iedereen 
heeft bijgedragen.
5. Het belang van volgende vaardigheden of attitudes wordt specifiek benadrukt: proactiviteit, durf, 
zelfredzaamheid, projectwerk, groepsdynamica, communicatie, procesmatig werken, resultaatgerichtheid. De 
opleiding moet gedrag stimuleren om kennis te delen. Leren werken in team (b.v. scrum) is essentieel. 
Groepen worden best gevormd met diversiteit in het achterhoofd. De situatie in Brussel is wat dat betreft 
uniek in België. Zelfstandig leren wordt steeds belangrijker (niet uit een boek leren).
6. De werkvorm flipped classroom wordt positief beoordeeld: studenten leren daarbij zelfstandig leren en 
hebben gelegenheid te trainen tijdens de les en niet buiten de les.
7.De deelnemers geven als feedback op de introductie dat de 3x3 focuspunten van Toegepaste informatica 
nodig zijn en volstaan. De deelnemers die het document ‘Situering en profilering van de opleiding Toegepaste 
Informatica 2015-2020’ hebben gelezen, kunnen zich daar in terug vinden.



Informatiebronnen

European Comitee for Standardization, European ICT 
Compentence Profiles - updated by e-CF version 3.0 
competences, CEN CWA 16485-2012, 82 p.

URL: http://relaunch.ecompetences.eu/wp-
content/uploads/2013/12/EU_ICT_Professional_Profiles_CWA_updated_by_e_CF_3.
0.pdf

http://relaunch.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2013/12/EU_ICT_Professional_Profiles_CWA_updated_by_e_CF_3.0.pdf

