
DE JOB VAN JE LEVEN

Field engineer
IT support engineer
Software engineer
Application developer
Front-end developer
Back-end developer
IT consultant
Functional analyst
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PUZZEL MEE AAN SLIMME APPS, HANDIGE
WEBSITES EN STRAFFE GAMES

Jij bentgraag met computers bezig en je hebt oog voor detail.
Jij bent nieuwsgierig, creatief en denkt graag logisch na.
Je wil studeren combineren met je werk en/of gezin.
Tijdens deze opleiding leer jealles over coderen en programmeren.
Eerst werk je aan je basiskennis van software en hardware, vervolgens duik je in de
programmeertalen.
Je leert hoe je gestructureerd programmeert met de taal C# op het .NET-platform.
Dankzij actuele lessen, bedrijfsbezoeken en lezingen door experts uit het werkveld ben je
helemaal mee met denieuwste trends.
Met deze studie groei je uit tot een programmeur.
Je kan aan de slag als field engineer, software engineer of application developer.
Projectwerk en stage vormen de rode draad doorheen je opleiding!
Met dit diplomavind je sowieso werk want bedrijven hebben nood aan digitale experts.
Wil jeverder studeren? Je kan een bachelordiplomaToegepaste Informatica behalen in minder tijd dan normaal.
Dezeavondopleidingduurt drie jaar. Je volgt les op maandag, woensdag en zaterdag.

Programmeren (werktraject)

PERSOONLIJKE ÉN
PRAKTIJKGERICHTE AANPAK

Jij als praktische student staat bij ons
centraal! Tijdens je lessen komen
oefeningen en praktijkervaringen
uitgebreid aan bod. Je leert van 0 een
heel programma op te bouwen.

NIEUWSTE TECHNOLOGISCHE
TRENDS

We volgen de nieuwste trends op de
voet en passen ze toe in onze lessen
aan de hand van aangepaste
werkvormen! Dankzij lezingen door
mensen uit het werkveld en boeiende
bedrijfsbezoeken ben jij helemaal mee
met de laatste ontwikkelingen.

JOBZEKERHEID!

Het tekort aan ICT’ers was nog nooit
zo groot: bedrijven zijn op zoek naar
16.000 digitale experts. De nood is
dus hoog bij de Belgische bedrijven.
Dat komt niet alleen omdat de
economie het goed doet, maar vooral
doordat de digitalisering verder blijft
toenemen en zich uitbreidt naar zowat
alle sectoren.

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

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

fb.com/GR.Programmeren.ThomasMoreBe

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

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


OPBOUW

Fase 1 | Je start met de ontwikkeling van je beroepsvaardigheden. Je maakt kennis met verschillende bedrijven in de sector, leert een
projectplanning opmaken en kan eenvoudige applicaties programmeren.

Fase 2 | Je verdiept je competenties op alle vlakken. In opdracht van een bedrijf ontwikkel je meerdere projecten!

Fase 3 | Je scherpt jouw communicatie- en technische vaardigheden aan met het oog op toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. Je
ontwikkelt jouw verworven competenties verder in een langere periode van werkplekleren en sluit jouw opleiding af met een presentatie van
jouw portfolio.

Fase 1 2 3

IT-PROFESSIONAL

IT-professional 1 6

IT-professional 2 3

IT-professional 3 3

Projecten voor het werkveld 6

Projecten van het werkveld 6

Startende professional 24

FUNDAMENTALS

Database essentials 6

Database advanced 3

Eisenanalyse en UML 3

IT CHALLENGES

IT challenges 1 3

IT challenges 2 3

IT challenges 3 3

Fase 1 2 3

C#

Programming essentials 6

OO programming 6

Programming advanced 6

MVC framework development 3

MVC project 6

JAVASCRIPT

Websites 3

Javascript essentials 3

Javascript advanced 3

Frontend frameworks 6

Backend frameworks 6

Mobile development 3

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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