
DE JOB VAN JE LEVEN

Front-end developer
Back-end developer
Full-stack developer
Web developer
Mobile app developer
Software developer
Software tester

Graduaat Programmeren > in avondonderwijs > Campus De Nayer

VIND JE DIGITALE WEG IN DE IT-WERELD ALS
ALLROUND PROGRAMMEUR

Jij vindt nieuwe technologie superinteressant.
Je werkt vaak en graag met de computer.
Het lijkt je wel wat om zelf applicaties te bouwen.
Tijdens deze opleiding ontdek je alles over data en programmeertalen.
Je maakt kennis met UX en ontwerpt je eigen webpagina’s.
Je checkt of applicaties fouten bevatten en ontwikkelt mobiele apps.
Gaandeweg word je beter en beter in programmeren.
Ook besturingssystemen, netwerken en onlinesecurity komen aan bod.
Dankzij deze studie groei je uit tot een allround programmeur.
Je ontwikkelt applicaties in samenwerking met echte bedrijven. Zo doe je nog meer praktijkkennis op.
Werkzekerheid? Absoluut. Want bedrijven hebben nood aan digitale experts met praktijkervaring!
Jij kan aan de slag als web developer, mobile app developer of software developer.
Verder studeren? Je kan altijd een bachelordiploma behalen (in minder tijd dan normaal).

Programmeren (werktraject)

HANDS-ON LEREN

In deze opleiding leer jij al doende alle
soorten applicaties ontwikkelen. De
nadruk ligt steeds op de praktijk.
Theorie zie je alleen als het echt
nodig is. Je bouwt zo snel mogelijk
volledige en echt bruikbare
applicaties.

FUTURE-PROOF

Samen met het werkveld kiezen we
om te specialiseren in technologieën
die je nu en in de toekomst zal
gebruiken: Java, Spring, JavaScript,
React en Flutter. Door ons te
beperken kunnen we echt in de diepte
gaan. We zetten ook sterk in op
levenslang leren en de aanpak
daarvan.

SLIMME MIX FYSIEK EN ONLINE

De sterktes van fysiek
contactonderwijs zijn onvervangbaar.
Online heeft ook zijn unieke
voordelen. Wij kiezen voor een
gezonde balans van 60% lessen op de
campus en 40% online, binnen een
voorspelbare planning. Zo weet je
altijd wat te verwachten.

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

Lars de Richter
Opleidingsmanager
+32 15 30 66 42
lars.derichter@thomasmore.be

fb.com/GR.Programmeren.ThomasMoreBe

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

#wearedenayer

thomasmore.be/denayer

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


OPBOUW

Fase 1 | Je begint met kleine programmeeroefeningen. Op het einde van deze fase kan je een echte stand-alone applicatie maken. Naast
programmeren leer je ook gestructureerd werken, leer je webinterfaces bouwen en databanken opzetten en beheren.

Fase 2 | Je applicaties worden complexer. Je werkt met servers en clients. Je analyseert de noden van de klant en je test of alles werkt en
voldoet.

Fase 3 | De omgevingen voor je applicaties worden diverser: ze werken niet alleen in een browser op een desktop, maar ook op mobiele devices.
Je zal zelfs apps maken voor de app stores. Security krijgt hierbij extra aandacht.

Fase 1 2 3

DATABANKEN EN ANALYSE

Database Fundamentals 3

Datamodellering en (No)SQL 3

Databankbeheer 3

Analyse 3

Testing 3

APPLICATIEONTWIKKELING

Programming fundamentals 6

Object oriented programming 6

Advanced programming techniques 6

User interfaces 3

Responsive design 3

Interactive webapps 3

Unit testing 3

Dynamische webapps 3 3

Fase 1 2 3

Server sided programming 3

Native apps 6

Hybrid apps 6

PROFESSIONELE CONTEXTEN

Project management 3

Netwerken 3

Besturingssystemen 3

Security 3

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN

Werkveldexploratie en communicatie 3

Professionalisering 3

Projecten voor het werkveld 9

Projecten in het werkveld 12

Startende professional 15

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.

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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