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Als ontwikkelaar maak je softwaresystemen en 

-applicaties om bedrijfsprocessen te automatiseren. 

Of om te gebruiken op pc’s en mobiele apparaten. 

Tijdens de tweejarige hbo-opleiding Informatica leer 

je hoe je dat doet. 

Je bent altijd benieuwd hoe software werkt en hoe je 

daarmee problemen kunt oplossen. Daar denk je graag 

over na. De informatie- en communicatietechnologie boeit 

jou mateloos en je kijkt met een ICT-blik naar de wereld. 

Je denkt in oplossingen en vindt het een uitdaging om die 

samen met anderen te ontwerpen en programmeren. Je 

hebt een open mind en bent toe aan een volgende stap in 

je studieloopbaan. 

Waarom een Associate degree Informatica? 
Je wilt meer weten van ontwikkelmethodes en pro-

grammeren, bent praktisch ingesteld en vindt 2 jaar 

vooruit kijken (voorlopig) voldoende. Je haalt bij deze 

praktijkgerichte opleiding in 2 jaar je hbo-diploma. Je kunt 

dan gaan werken of besluiten dat je door wilt gaan naar 

een bacheloropleiding.  

Het programma
Jaar 1 

Je krijgt training in moderne ontwikkelmethodes en 

ontwerpmethodieken. Je leert programmeren in de 

belangrijkste programmeeromgevingen. We leiden je op 

tot meer dan een programmeur. Zo leer je ook software te 

ontwerpen, te testen en te beheren. Je leert op een brede 

manier naar software te kijken. Na de opleiding weet je 

hoe softwaresystemen worden ontworpen en gerealiseerd. 

Je levert een bijdrage aan het bouwen van software voor 

toepassingen in de zorg, de logistiek en de financiële 

wereld.

Jaar 2

In de laatste helft van het tweede jaar studeer je af bij een 

bedrijf. In Nederland of in het buitenland. Dit kan een ICT 

-bedrijf zijn, maar ook een organisatie die ICT inzet en die 

software ontwikkelt om de processen te automatiseren. 

Tijdens het afstuderen ontwikkel je een kant-en-klaar 

softwareproduct.

Ontdek hoe software werkt



Na de opleiding
De kans dat je gemakkelijk werk vindt na deze opleiding 

is groot. Er is veel vraag naar softwareontwikkelaars op 

Ad-niveau en onderzoeken geven aan dat dit de komende 

jaren ook zo blijft. Je kunt bijvoorbeeld aan het werk als 

softwareontwikkelaar, maar je kunt er ook voor kiezen om 

verder te studeren aan het hbo. Je kunt dan bijvoorbeeld 

kiezen voor de bacheloropleidingen Informatica. Het is nog 

niet duidelijk of hiervoor een schakelprogramma nodig is. 

Overzicht beroepen

   • Front-end developer

   • Back-end developer

   • ICT-consultant

   • Databasespecialist

   • Webdeveloper

   • Software-tester 

Meld je aan
Bekijk het stappenplan op avansacademie.nlVolg ons op


