
DE JOB VAN JE LEVEN

IoT-technicus
Technical Support Engineer
Hardware-technicus Embedded
Systems
Programmeur Embedded Systems
Technicus domotica
Technical sales
Technicus woning beveiliging
Internetinstallateur/trouble shooter

Graduaat Internet of Things > in avondonderwijs > Geel

MAAK DE SWITCH NAAR DE HIGHTECHWERELD
ALS VINDINGRIJKE IOT-TECHNICUS

Wil jij mee de toekomst uitstippelen?
Combineer studeren met je werk en/of gezin en kies voor de IoT-avondopleiding.
Jij vindt IT en elektronica boeiend. En dan vooral toepassingen als slimme woningen en
zelfrijdende auto’s.
Je wil impactvolle technische oplossingen bedenken.
Tijdens deze opleiding leer je alles over embedded programmeren.
Je ontdekt de interfacing van sensoren, wireless netwerken en databases.
Je ziet hoe je domotica configureert en draadloze verbindingen test.
Je bestudeert data-analyse en beveiliging.
Je bouwt steeds complexere Internet of Things (IoT)-systemen.
Verwacht je aan veel praktijk: van oefeningen tot projecten.
Na je studie kan je aan de slag als technicus beveiliging en bewaking. Maar ook als IoT-technicus of programmeur van embedded systemen.
Projectwerk en stage vormen de rode draad door jouw opleiding.
Met dit diploma vind je gegarandeerd werk. Want er is veel vraag naar IT-profielen.
Verder studeren? Dat kan! Je kan zo in een verkort traject de bachelor Elektronica-ICT halen.

Internet of Things (werktraject)

IOT MAKER SPACE

We gebruiken de IoT Maker Space
tijdens de opleiding voor projectwerk.
Het is de ideale plek om te
brainstormen en experimenteren:
cloud IoT, PCB maken en bestukken,
sensoren en embedded platformen
koppelen en programmeren, … en nog
zoveel meer.

INTENSE SAMENWERKING MET
BEDRIJVEN

De IoT-wereld evolueert enorm snel.
Het is dan ook belangrijk om samen te
werken met de sector via
gastcolleges, bedrijfsbezoeken en
stages. Ons programma wordt
regelmatig getoetst via adviesraden
van studenten, docenten en de
industrie.

PROJECTWERK

Vanaf dag 1 word je aangespoord om
in teamverband een project uit te
werken. Het ultieme doel? Jouw ‘proof
of concept’ delen met de sector. Je
doet dit uiteraard met de
ondersteuning van deskundige
docenten en een moderne
infrastructuur.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/gr-iot-wsa-ge

Jan Bleyen
Opleidingsmanager
+32 493 24 39 92
jan.bleyen@thomasmore.be

fb.com/GR.InternetOfThings.ThomasMoreBe

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

https://www.thomasmore.be/gr-iot-wsa-ge
https://www.facebook.com/GR.InternetOfThings.ThomasMoreBe
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 | Fase 1 omhelst IoT basisvaardigheden rond sensoren, embedded programmeren, netwerken, smart homes. Daarnaast heb je het project
IoT waar je jouw idee kan uitwerken.
Verder bekijken we de sector via een aantal bedrijfsbezoeken zodat je een helder beeld krijgt van het beroep.

Fase 2 | In Fase 2 bouw je meer complexere IoT systemen, zonder de praktijk uit het oog te verliezen. Met wireless technieken en visualisatie
creëer je een compleet IoT project. Verder besteden we aandacht aan data-analyse (database) en het beveiligen van uw embedded project
(security). Een volgende belangrijkestap is het werkplekleren in de sector.

Fase 3 | Om jouw opleiding af te sluiten ga je eerst in fase 3een project IoT zelfstandig uitwerken en nadien op stage in een bedrijf met een
mentor die jeklaarstoomt om aan de slag te gaan als startende professional.

Fase 1 2 3

DATA

Databanken en SQL 3

Statische websites 3

IOT-HARDWARE

Sensoren 4

Digital skills 3

Smart homes 4

Embedded devices 4

Embedded devices advanced 4

Smart Monitoring 4

Wireless IoT 4

IOT-FIRMWARE

Embedded software 4

Applicatie software 4

IoT essentials 4

Fase 1 2 3

NETWORKING

Introduction to networks 4

Routing, Switching and Wireless essentials 4

INTEGRALE THEORETISCHE LEERLIJN

Linux essentials 4

Basis elektriciteit 4

Labo elektriciteit 4

PROFESSIONELE CONTEXTEN

Persoonlijke ontwikkeling 1 3

Persoonlijke ontwikkeling 2 3

Professionele ontwikkeling 3

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN

Werkveldexploratie 4

Projecten voor het werkveld 1 6

Projecten voor het werkveld 2 6

Projecten van het werkveld 6

Startende professional 24

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

WERKEN EN STUDEREN COMBINEREN?

Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams opleidingsverlof.
Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je ook opleidingscheques inzetten.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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