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Informatica‐opleiding innoveert met duaal leren op hogeschoolniveau

ODISEE EN REALDOLMEN STARTEN
GRADUAATSOPLEIDING INFORMATICA
Vanaf september '()* start bij hogeschool Odisee een praktische en beroepsgerichte
graduaatsopleiding Informatica. Uniek is dat Odisee de opleiding aanbiedt als een vorm van
duaal leren op hogeschoolniveau, samen met ICT‐bedrijf Realdolmen uit Huizingen. Studenten
zullen zowel tijd op school als op de werkplek doorbrengen. De nieuwe opleiding moet niet
alleen het tekort aan praktisch geschoolde informatici helpen opvangen maar ook een betere
oriëntering vanuit het secundair onderwijs (en heroriëntering vanuit het hoger onderwijs)
mogelijk maken.
Op de ICT‐markt woedt nog steeds een hevige ‘war for talent’. “Er is steeds meer nood aan
praktisch geschoolde informatici”, weet Marc De Keersmaecker, algemeen directeur van
Realdolmen. Met de nieuwe graduaatsopleiding proberen Odisee en Realdolmen onderwijs en
arbeidsmarkt nog dichter bij elkaar te brengen. Studenten die zich niet geroepen voelen voor een
meer theoretische hogeschoolopleiding, krijgen een interessant alternatief. Werkgevers op hun
beurt krijgen potentiële werknemers over de vloer met een gegeerd profiel. Door werk‐ en
schoolomgeving te combineren, verwerven studenten belangrijke basisattitudes in combinatie met
praktijkgerichte kennis. Studenten zullen zowel op school als op de werkplek leren. Daarnaast
zullen ze ook zelfstandig moeten (leren) werken. Ze zullen twee dagen per week doorbrengen op
school en de rest bij Realdolmen, waar ze de geleerde theorie in praktijk zullen brengen door
middel van hands‐on labs onder begeleiding van ervaren medewerkers én docenten.
Graduaatsopleiding in dagonderwijs
Na twee jaar verwerven de studenten het diploma van gegradueerde in de Informatica,
aangeboden door Odisee en onderwijspartner CVO Lethas. CVO Lethas maakt deel uit van het
samenwerkingsverband tussen Odisee en verschillende CVO’s (centra voor volwassenonderwijs)
waarvan sommige opleidingen binnenkort in de hogeschool worden geïntegreerd. Walter
Roossens, studiegebieddirecteur Bedrijfskunde bij Odisee en Veerle Adams, directeur van CVO
Lethas, lopen met de nieuwe opleiding voorop in die evolutie: “De nieuwe graduaatsopleiding
maakt het mogelijk voor <‐jarige schoolverlaters om meteen met een graduaatsopleiding te
beginnen, in dagonderwijs, en maakt dus een betere oriëntering mogelijk. Tot dusver werden de
opleidingen op dat niveau enkel in avondonderwijs aangeboden. Het initiatief past helemaal in
onze visie waarbij we tussen verschillende opleidingen van verschillende niveaus zoveel mogelijk
overstapmogelijkheden willen voorzien: de zogenoemde leerladders.”
Verder studeren of doorgroeien
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Na een opleiding van twee jaar kunnen afgestudeerden doorstromen naar een bacheloropleiding,
of doorgroeien bij Realdolmen. Marc De Keersmaecker, algemeen directeur van Realdolmen:
“Realdolmen heeft een sterke reputatie als werkgever die veel investeert in opleiding voor zijn
eigen medewerkers, en tevens een lange traditie in het aanwerven van pas afgestudeerden die
binnen ons acADDemICT‐traject gedurende een aantal maanden hun academische kennis verder
aanvullen en leren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Ik kijk er dus naar uit de studenten van
deze nieuwe opleiding te verwelkomen binnen Realdolmen en te helpen hen klaar te stomen voor
een carrière in de boeiende wereld van ICT.”
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Over Realdolmen
Realdolmen is een van de grootste onafhankelijke ICT‐experts in België. Met ongeveer . A@
hooggeschoolde medewerkers bedient het in de Benelux meer dan .@@@ klanten op strategisch,
tactisch en operationeel ICT‐vlak. Realdolmen realiseert in elke samenwerking het potentieel van
mensen en organisaties en streeft ernaar ICT weer menselijk te maken. Dit alles onder het
bedrijfsmotto "To get there, together".
Over Odisee
Odisee is het resultaat van de fusie tussen de Hogeschool‐Universiteit Brussel (HUB) en KAHO
Sint‐Lieven. Beide instellingen hebben jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaams hoger
onderwijs en met Odisee bouwen ze samen verder op hun rijke ervaring. De instelling wil state‐of‐
the‐art onderwijs aanbieden d.m.v. een integraal talentbeleid waarbij superdiversiteit en een
verankering in het werkveld speerpunten zijn. Odisee biedt A bacheloropleidingen in zes
studiegebieden (Lerarenopleiding, Sociaal‐Agogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg,
Bedrijfskunde en Technologie) en diverse vervolgopleidingen. Voor meer info, surf naar
www.odisee.be.
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