
Persoonlijke  
begeleiding

HULP OP MAAT

VOLG ODISEE OP 
INSTAGRAM EN FACEBOOK  
VOOR MEER SFEERBEELDEN.

IN THE PICTURE
275
90% JONGENS
10% MEISJES

€ 245 +
€ 11,70
PER STUDIEPUNT 
HET JAARLIJKS IN-
SCHRIJVINGSGELD 
VOOR EEN FLEXIBEL 
TRAJECT

8%
GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING

98,5%
IS 6 MAAND NA 
AFSTUDEREN  
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 10 MAANDEN
GEMIDDELDE  
STUDIEDUUR

€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD
DIT IS HET BEDRAG DAT EEN 
NIET-BEURSSTUDENT BETAALT 
VOOR EEN MODELTRAJECT VAN 
60 STUDIEPUNTEN

CAMPUS

BRUSSEL

TOEGEPASTE INFORMATICA

1

#internationaal gastcollege door 
een docent van het Malta College of 
Arts Science and Technology.

#internationaal 
een docent van het Malta College of 

Onze studenten namen deel aan 
een internationale projectweek 
rond #epayments in Salzburg. 
#topervaring

Onze studenten namen deel aan 
een internationale projectweek 

Aan de slag in het #informatica-
skillslab. #teamwork #cases 
#problemsolving

Aan de slag in het 
skillslab. #teamwork #cases 

Twijfel je tussen een bachelor of graduaat?
Een graduaat situeert zich tussen het secundair onderwijs en de  
bacheloropleiding. Via onze graduaatsopleiding Informatica  
(Programmeren of Netwerken & systemen) betreed je sneller de  
arbeidsmarkt met een diploma waarmee je zelfstandig in team  
kunt functioneren binnen een specifiek domein.

Ontdek en kies
Van bij het begin van de opleiding 
kom je in contact met bedrijven, 
gast docenten, experts, internati-
onale  partners en oud-studenten. 
Dat gee� je de mogelijkheid om de 
verschillende domeinen van IT te 
ontdekken. In het tweede jaar kun 
je dan kiezen om te specialiseren 
in de drie keuzeprofielen die het 
meest aansluiten bij jouw talent  
en passie.

In team
Je werkt vaak in team, waarbij 
iedereen een taak opneemt volgens 
zijn eigen talenten en interesses. 
Ook in je job als IT’er zul je verschil-
lende rollen kunnen opnemen. Aan 
het einde van de opleiding weet je 
wat jouw talenten en sterktes zijn. 
Ook het team van gemotiveerde 
docenten staat altijd voor je klaar 
om samen met jou uit  
te zoeken waar je  
talenten liggen.

Coachen is co
Tijdens je opleiding heb je nauw contact 
met je docenten. Ze zijn je coach en wer-
ken heel persoonlijk met je samen. Als je 
werkt aan een project in ons aantrekkelijk 
digitaal leercentrum, geven ze je graag 
feedback en antwoorden op al je vragen.
Na elke examenperiode krijg je ook feed- 
back. Je kunt bij je docenten langsgaan 
om je examenresultaten te bespreken.

Jouw eigen leerpad
Meerdere trajectbegeleiders staan klaar  
om samen op zoek te gaan naar jouw  
menu van vakken dat haalbaar en  
persoonlijk is. Jouw leertijd heb je  
dus zelf in handen!

GA 100% VOOR JE TALENT!

Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Toegepaste informatica?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?
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