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Overzicht opleidingen en cursussen die afgerond worden met een 
certificaat 
1 september 2022 

 

Naam Onderwijsinstelling/Regio Omschrijving Duur Toelatingseisen 

Full Stack Developer Hogeschool Novi Utrecht Een full-stack developer is een allrounder die een 

hele app ontwikkelt. Met het behaalde hbo- 

functiecertificaat kan je de arbeidsmarkt op als junior 
ontwikkelaar. 

20- of 40 weken MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ 

toets 

Ethical Hacker Hogeschool Novi Utrecht Word een pro op het gebied van 

informatieveiligheid: Aantonen van gevolgen van 

kwetsbaarheden in computersystemen, onderzoeken 

van firmware en mobiele applicaties en weet welke 

maatregelen je treft bij verschillende soorten 

veiligheidsdreigingen. 

20- of 40 weken MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ 

toets 

Computrain - IT praktijkopleider Locaties door heel Nederland Computrain biedt een ruim aanbod van verschillende 

trainingen aan op het gebied van development, IT- 

beheer, data en business IT. 

Divers Divers 

Growth Tribe Amsterdam Ruim aanbod van verschillende trainingen: o.a. 

business analytics, growth marketing, data analytics, UX 

design. 

Divers Beheersing van de Engelse taal 

MakeITWork Fontys, HAN, HvA, IT Academy Tijdens het omscholingstraject Make IT Work school 

je je in 5 maanden om tot IT’er. Hierna ga je minimaal 

6 maanden betaald aan de slag in je nieuwe functie 

bij één van de deelnemende werkgevers. 

11 maanden Min. HBO of WO diploma 

Winc Academy Amsterdam Winc Academy biedt flexibele opleidingen zoals front- 

end development, back-end development, full stack 

development en data analytics met Python. Er zijn 

ook introductie opleidingen voor de tech: HTML & CSS 

fundamental, Javascript Fundamentals, Data 

Analytics. De opleidingen zijn online en dus vanuit huis 

te volgen. 

Divers Geen 

ITPH Academy Zwolle ITPH Academy biedt de volgende scholingstrajecten 

aan: Microsoft C# .NET-ontwikkelaar, PHP Developer, 

Business Intelligence/Big Data Professional, Java 

Developer, App Developer (Xamarin), Informatie Analist, 

Cloud Azure Engineer, Frontend Developer, Cyber 

Security Professional, Support Medewerker, Cloud 

Professional+, Software Test Engineer, Office 365 

Specialist en Support medewerker. 

Divers Divers 

JADS: Data Science for Professionals [ENG] Jheronimus Academy of Data Sci Various Data Science Education programs (courses 

specific for experts, business managers, health 

professionals, government and public sector, the 
industry). 

Divers Min. afgeronde Bachelor of Master + 

aantal jaar relevante werkervaring 

ICT Academie Apeldoorn Apeldoorn ICT Academie biedt diverse cursussen aan en een 

aantal HBO deeltijd bachelors waaronder HBO GEO- 
ICT en HBO ICT-software engineering. 

Bachelors 18 maanden of 4 jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ 

toets 

https://www.novi.nl/full-stack-developer/
https://www.novi.nl/ethical-hacker/
https://www.computrain.nl/
https://www.growthtribe.io/
https://it-omscholing.nl/
https://www.wincacademy.nl/
https://www.itph-academy.nl/
https://www.jads.nl/education/data-science-professionals/


Bootcamp - Data Science Essentials: Performing data analytics in  

Phyton [ENG] 

Universiteit van Amsterdam Basic programming skills in Python. Divers Geen 

Bootcamp institute - LearnIT Locaties door heel Nederland Diverse korte IT trainingen/workshops. < 1 week Divers 

Techgrounds Techgrounds TechGrounds leidt IT-professionals op met een focus 
op vrouwen en culturele diversiteit 

  

Fastlane Benelux Online programma (ook 

mogelijkheden voor training op 

fysieke locaties in Eindhoven en 

Utrecht) 

Fast Lane is een wereldwijde IT-opleider, 

gespecialiseerd in geautoriseerde trainingen over de 

cloud stack voor IT-professionals en -gebruikers. Fast 

Lane biedt de trainingen in verschillende leervormen 

aan zodat de manier van leren optimaal aansluit op de 

wensen, behoeften en doelstellingen van zowel de 

deelnemer als de organisatie. Zo maken blended 

learning-trajecten, klassikale trainingen, online 

trainingen, FLEX-trainingen en e-learningtrainingen 

onderdeel uit van het aanbod. Een Fast Lane opleiding 

leidt tot een certificaat dat uitgegeven wordt door 

grote leveranciers en die wordt erkend als  

branchestandaard. 

Divers Divers 

Global Knowledge Online programma (ook fysieke 

locaties door heel Nederland) 

Global Knowledge biedt een brede range van 

trainingen aan; van IT fundamentals en business 

analytics tot aan cybersecurity en network 

management. Een Global Knowledge opleiding leidt 

tot een certificaat dat uitgegeven wordt door grote 

leveranciers en die wordt erkend als  

branchestandaard. 

1 - 5 dagen Divers 

IT Management Group Locaties in Den Haag, Utrecht, 

Eindhoven of Amsterdam. Ook 

online mogelijkheden. 

De IT Management Group is expert in het verzorgen 

van ICT training. ICT training van ITMG is  

gecertificeerd door instanties zoals Peoplecert, The 

Open Group, ISACA, Scaled Agile en EXIN. Onze 

trainers zijn ervaren professionals met kennis van de 

theorie en de praktijk. ITMG geeft ICT training aan 

individuen maar ook aan organisaties op in company 

basis. 

1- 16 dagen Divers 

Techionista Online, er zijn ook live contact 

momenten 

Techionista; een bloeiend bedrijf dat zich richt op 

inspiratie en educatie voor vrouwen op het gebied 

van ICT en technologie. 

Intensieve trainingen: 17-26 weken              
Kortlopende trainingen: 1-6 dagen 

Specifiek voor vrouwen / Lage 
instapvereiste, maar staat wel vermeld: 
Mensen met een enige kennis van IT of 
(studie)ervaring met tech hard skills  

 

ICT Training & IT Training - Online of klassikale IT opleidingen  

(ictivity.nl) 

Combinatie van klassikaal en e- 

Learning. Locaties in Eindhoven, 

Vianen, Nieuwegein en 

Amsterdam 

Ictivity Training verzorgt meer dan 250 ICT- 

opleidingen voor IT professionals en gebruikers met 

een team praktijkgerichte en ervaren trainers. Onze 

trainingen worden aangeboden in verschillende 

leervormen zoals als open rooster, maatwerk en e- 

Learning. Er is dus altijd een training die bij je 

organisatie en vraagstelling past. Wij verzorgen ICT 

trainingen door heel Nederland op onze eigen 

trainingslocaties of, indien gewenst, op locatie bij 

jouw organisatie. 

1- 5 dagen Divers 

https://abs.uva.nl/content/open-programmes-abs/data-science-essentials/introduction-to-data-science.html?cb
https://abs.uva.nl/content/open-programmes-abs/data-science-essentials/introduction-to-data-science.html?cb
https://www.learnit.nl/
https://techgrounds.nl/
https://www.flane.nl/
https://www.globalknowledge.com/nl-nl
https://itmg.nl/
https://www.techionista-academy.com/nl/
https://www.ictivity.nl/ict-expertises/ict-diensten/training/#:~:text=%2D%20en%20software).-,Ictivity%20Training%20verzorgt%20meer%20dan%20250%20ICT%2Dopleidingen%20voor%20IT,%2C%20maatwerk%20en%20e%2DLearning.
https://www.ictivity.nl/ict-expertises/ict-diensten/training/#:~:text=%2D%20en%20software).-,Ictivity%20Training%20verzorgt%20meer%20dan%20250%20ICT%2Dopleidingen%20voor%20IT,%2C%20maatwerk%20en%20e%2DLearning.


Master IT  Fysiek en-of online Erkend als Microsoft Learning Partner. Dat betekent 

dat wij continue ons trainingsaanbod aanpassen aan 

innovaties in de markt. Wij hebben Microsoft Certified 

Trainers in huis en wij bieden Microsoft Official 

Courseware (MOC) aan. Hiermee bieden we het 

meest up-to-date trainingsmateriaal aan, ontwikkeld 

door Microsoft. 

1 - 5 dagen Divers 

SAS Institute BV [ENG]  Bouw vaardigheden om u te helpen enkele van de 

meest gewilde posities van vandaag te krijgen, zoals 

datawetenschappers en bedrijfsanalisten. Managers 

kunnen ook hun talent vinden, onboarden en trainen. 

Ontdek het SAS-verschil:Cursussen van experts. SAS is 

marktleider in analytics, van data science tot AI en 

machine learning. Oplossingen op maat. We werken 

met u samen om de juiste leeroplossing voor uw team 

te ontwikkelen. Vaardigheden die je onderscheiden. 

Er is veel vraag naar SAS-professionals; vacaturesites 

vermelden meer dan 15.000 functies waarvoor SAS- 

vaardigheden vereist zijn. 

  

Schakelmodule ict engineer HBO Drechtsteden, blended 

vorm. Fysiek gedeelte in 

Dordrecht 

Ambieer jij een carrière in de ICT, maar loop je er 

tegenaan dat je geen of onvoldoende ervaring hebt 

om te kunnen starten? Dan vormt deze training een 

prima uitgangspositie. Tijdens deze intensieve, 3 

maanden durende, training leiden we je op om als ICT- 

servicedeskmedewerker aan de slag te kunnen. 

Binnen veel organisaties vormt een functie op de 

servicedesk de ideale springplank naar een verdere 

carrière in de ICT. 

12 weken mbo, HAVO of VWO 

Cyber security fundamentals HBO Drechtsteden, blended 

vorm. Fysiek gedeelte in 

Dordrecht 

Deze module, met een doorlooptijd van 5 maanden, 

legt de basis om de cyberweerbaarheid en de 

informatiebeveiliging binnen de organisatie op orde te 

brengen. Je maakt kennis met de vele aspecten van 

cybersecurity en leert zelfstandig risico’s en  

kwetsbaarheden in kaart te brengen en deze 

bespreekbaar te maken binnen de organisatie. De 

module, die is ontwikkeld i.s.m. Microsoft partner 

Cyber7, leidt op tot het officiële SC-900 Microsoft 

examen. Hierin komen zaken aan de orde als: 

Security, Compliance en Identity, Identity Access  

Management, en security en compliance oplossingen 

in Azure en Microsoft 365. De module is sterk 

praktijkgericht: de opgedane kennis en ervaring 

kunnen direct in de praktijk worden toegepast. 

5 maanden (10 lesdagen) aantoonbaar Hbo- werk- en denkniveau. 

https://master-it.nl/
https://www.sas.com/nl_nl/home.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand-global&utm_content=GMS-88251&gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITXTn8rDwyKc4kyy89IvEOZvRc1oLuEOpPehsfKgLzdB3PySKWNGaSAaAmlUEALw_wcB
https://www.hbodrechtsteden.nl/opleiding/schakelmodule-ict-engineer
https://www.hbodrechtsteden.nl/opleiding/cyber-security-fundamentals


 

Overzicht opleidingen die afgerond worden met een diploma 
1 september 2022 

 
Naam Onderwijsinstelling Omschrijving Voertaal Duur Toelatingseisen Opmerking Voltijd/deeltijd 

AD HBO Informatica Avans hogeschool 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. 

Nederlands 2 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK, of praktijkleren subsidie Voltijd 

AD ICT Fontys Hogeschool De opleiding HBO-ICT start je met een ICT-brede 

oriëntatie in drie van de vijf profielen, ICT & Media 

design, Business, Software Engineering, 

Infrastructure, Technology. 

Nederlands 2 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

AD ICT & Telecommunicatie Hogeschool Dirksen Met deze 2-jarige hbo-opleiding word je een expert 

in het ontwerpen van een netwerkarchitectuur en 

complete netwerksystemen voor het verbinden van 

randapparatuur. Via colleges, zelfstudie en 

praktijkopdrachten leiden we je op in de 

onderwerpen datacommunicatie, computertechniek, 

analoge en digitale techniek en programmeren met 
als eindresultaat. 

Nederlands 2 Jaar MBO4, HAVO, VWO (profiel N&T of N&G) 

diploma of 21+ toets 

Optioneel LLLK, of praktijkleren subsidie Deeltijd 

AD ICT Engineer HBO Drechtsteden Er zijn twee uitstroomrichtingen: Software 

development en Netwerk- en systeembeheer. De 

opleiding biedt een mogelijkheid om werken & leren 

te combineren voor ambitieuze, aankomende, ICT- 

professionals. 

Nederlands 2 Jaar Min. MBO4 + werkomgeving in ICT (nog geen 

baan -> dan kun je solliciteren bij de 

werkgevers die vacatures hebben) 

Optioneel LLLK Deeltijd 

AD ICT Internet of Things Hogeschool Rotterdam In deze opleiding leer je alles over een innovatief 

sterk groeiend werkveld waar smart devices zorgen 

voor een betere wereld. Je programmeert en zoekt 
oplossingen om mens en techniek te verbinden. 

Nederlands 2 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK Voltijd 

AD ICT Service Management Hogeschool Rotterdam Deze opleiding verdiept en verbreedt je kennis, 

vaardigheden en inzichten in de modernste 

informatietechnologie. Je leert verbinding te leggen 

tussen de bedrijfsprocessen en de ICT. Ook aspecten 

als het zelfstandig en proactief functioneren, het 

ontwikkelen van initiatieven en het aansturen van 

een team komen tijdens de Ad aan bod. 

Nederlands 2 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets,  

daarnaast werk je naast je opleiding 

minimaal 24 uur per week (on)betaald in een 

voor de studie relevante functie in de ICT of 

een ICT-beheeromgeving op minimaal mbo- 

niveau. 

 Deeltijd 

AD IT Service Management Hogeschool Inholland Je leert over operationeel én tactisch IT Service 

Management. Zo probeer je eerst goed problemen te 

analyseren en hiervoor oplossingen te zoeken. In het 

tweede deel van de opleiding kijk je vanuit het zicht 

van de business naar IT Service Management. 

Ontwikkel je hierin tot leidinggevende, coördinator of 
senior IT Service Management specialist. 

Nederlands 2 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK, of praktijkleren subsidie Deeltijd 

AD IT Service Management NHL Stenden Tijdens de associate degree IT Service Management 

vergroot je jouw inzicht in moderne 

informatietechnologie. Je wordt opgeleid tot een 

professional die de verbinding kan leggen tussen de 

eisen en wensen die gebruikers hebben en de ICT.  

Ook weet je hoe je kwaliteitsverbetering en innovatie 

kunt bewerkstelligen. 

Nederlands 2 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK Deeltijd 

Bachelor Business IT & Management Avans Hogeschool Als business IT-manager help je organisaties hun 

diensten en bedrijfsprocessen duurzaam te 

verbeteren. Dat doe je met de inzet van informatie- 

en communicatietechnologie. Jij bent de 

bruggenbouwer tussen het strategisch management, 
de gebruiker en ICT. 

Nederlands 4 jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets 

Werkplek waarbij voldoende mogelijkheden 

zijn om je te ontwikkelen tot veelzijdige 

professional 

 Deeltijd 

Bachelor Business IT & Management Hogeschool NCOI Hilversum In deze NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor 

Business IT & Management ga je aan de slag met het 

inrichten en implementeren van informatiesystemen, 

het analyseren van bedrijfsprocessen, het verbeteren 

van de bedrijfsvoering en innoveren met IT. Ook 

vakkennis op het gebied van informatiemanagement 

is van belang. 

Nederlands Eigen tempo MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

https://www.avansacademie.nl/opleidingen/informatica-den-bosch
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/AD-ICT.htm
https://hogeschooldirksen.nl/opleiding/associate-degree-ict-telecom/
https://www.hbodrechtsteden.nl/opleiding/ict-ns
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/associate-degree/ict-internet-of-things/voltijd/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/associate-degree/ict-service-management/deeltijd/
https://www.inholland.nl/opleidingen/associate-degree-it-service-management-deeltijd/
https://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/ad-it-service-management-associate-degree-voltijd
https://www.avans.nl/studeren/opleidingen/business-it-management/deeltijd
https://www.ncoi.nl/opleiding/hbo-bachelor-business-it-en-management.html?open=brochure-lite&course=ca1cce5a-e4f5-45b8-9833-8c2d218bf2eb


Bachelor Business IT and Management Hogeschool Inholland Met Business IT & Management leer je 

businesswensen vertalen naar IT-oplossingen. De 

nadruk ligt op het analyseren, ontwikkelen en 

invoeren van ICT in bedrijfsprocessen. Je word 

opgeleid tot informatiemanager, IT-manager, 

Business IT-Analist of programma- en 

projectmanager. 

Nederlands 3-4 jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK Deeltijd 

Bachelor Business IT and Management Hogeschool Rotterdam Als BIM’er leg je verbanden in de organisatie tussen 

de mensen, de bedrijfsprocessen en de ICT. Je zorgt 

ervoor dat data verzameld en opgeslagen worden en 
toegankelijk zijn voor de betrokken mensen. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor HBO Bedrijfskundige Informatica LOI Er is een grote behoefte aan professionals op het 

gebied van ICT met een helicopterview. 

Specialisten met verstand van ICT én van de business. 

Met de HBO-bachelor Bedrijfskundige Informatica 

bereid je je perfect voor op een carrière op het 
snijvlak van ICT en bedrijfsprocessen. 

Nederlands 4-6 jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor HBO ICT Hanzehogeschool Hanze hogeschool Na afronding van deze vierjarige opleiding heeft u 

een brede ICT-opleiding. Het is een brede HBO-ICT 

deeltijdopleiding waar de basisbeginselen van het 

vakgebied computer science, (software) 

programmeren, de belangrijkste aspecten van IT- 

management, data analyse en infrastructuren & 

beveiliging worden bijgebracht. 

Nederlands 4 jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK, of praktijkleren subsidie Deeltijd 

Bachelor HBO ICT: Bedrijfskundige informatica Hogeschool Novi Utrecht Met de opleiding Bedrijfskundige Informatica leer je 

onder andere hoe je via een data-analyse nieuwe 

inzichten opdoet – en natuurlijk duik je ook in de 

cloud, blockchain en allerlei andere nieuwe 

technologieën. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor HBO ICT: Cyber security Hogeschool Novi Utrecht Aan het einde van deze studierichting kun je 

aantonen wat de gevolgen zijn van kwetsbaarheden 

in computersystemen. Verder kun je firmware en 

mobiele applicaties onderzoeken, en je weet precies 

welke maatregelen je kunt inzetten bij verschillende 

soorten veiligheidsdreigingen. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK Deeltijd 

Bachelor HBO ICT: Geo-Ict Hogeschool Novi Utrecht Na je opleiding kun je ruimtelijke analyses uitvoeren 

en geo-informatiesystemen realiseren, en je kijkt 

verder dan wat je op het eerste gezicht ziet.  

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK, of praktijkleren subsidie Deeltijd 

Bachelor HBO ICT: Software development Hogeschool Novi Utrecht Na deze opleiding kun je slimme (web)applicaties,  

mobiele apps en databases ontwikkelen op basis van 

de eisen en wensen van de klant. Je programmeert 

met gemak in talen als Java, React, HTML, CSS en 

Spring en werkt moeiteloos samen met andere 

programmeurs. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor HBO Technische Informatica LOI Als technisch informaticus houd je je bezig met de 

ICT-toepassingen van de toekomst. Denk 

bijvoorbeeld aan Cloud computing, 3D printing,  

Internet of Things en Big Data. Ook lever je een 

belangrijke bijdrage bij aan het ontwerpen, bouwen 

en beheren van deze systemen. 

Nederlands 4-6 jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor HBO-ICT Fontys Hogeschool De opleiding HBO-ICT start je met een ICT-brede 

oriëntiatie in drie van de vijf profielen, ICT & Media 

design, Business, Software Engineering, 

Infrastructure, Technology. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK Deeltijd 

Bachelor HBO-ICT  De Haagse Hogeschool Tijdens de ICT deeltijdopleiding haal je binnen 4 jaar 

je bachelor of ICT. Het eerste halfjaar oriënteer je je 

in de breedte. Daarna kies je een richting en studeer 

je aan De Haagse verder in de richting van software 

engineer. Je analyseert, ontwerpt, bouwt en beheert. 

Nederlands 4 jaar MBO4, HAVO, VWO diploma Optioneel LLLK Deeltijd 

Bachelor HBO-ICT  Hogeschool van Arnhem en Nijm Tijdens de opleiding leer je: software architectuur 

opzetten, data analyse, aandragen creatieve ICT 

oplossingen, software ontwikkelaars aansturen, 

geautomatiseerde testroutines schrijven,  

informatiesystemen laten samenwerken,  

projectmatig werken. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor HBO-ICT  Saxion Bij de deeltijdopleiding HBO-ICT Business word je 

opgeleid tot een professional in de ICT-branche. Je 

gaat aan de slag met vijf aandachtsgebieden; 

Businessprocessen, IT, Consultancy, Business IT 

Alignment, Beroepsvaardigheden. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK Deeltijd 

https://www.inholland.nl/opleidingen/business-it-management-deeltijd/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/business-it--management/deeltijd/
https://www.loi.nl/n-834-hbo-bachelor-bedrijfskundige-informatica
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/techniek/instituut-voor-communicatie-media--it/opleidingen/bachelor-deeltijd/hbo-ict
https://www.novi.nl/hbo-ict/?utm_term=bedrijfskundige%20informatica&utm_campaign=CL1:+HBO-Bedrijfsk+Informatica&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4280163138&hsa_cam=9895811206&hsa_grp=100450698876&hsa_ad=456630753797&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-305372709078&hsa_kw=bedrijfskundige%20informatica&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITWQ_wmul2kCB5hvk_w0QuZZxaJp8Cm_7xlJWbYAnO6SHpyJgHn7zZUaAgIcEALw_wcB
https://www.novi.nl/cyber-security/?utm_term=opleiding%20cyber%20security&utm_campaign=CL1:+HBO-Bedrijfsk+Informatica&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4280163138&hsa_cam=9895811206&hsa_grp=128536989567&hsa_ad=533816620965&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-314451974869&hsa_kw=opleiding%20cyber%20security&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITWyN4veCeu1bjHnCD6nE4Z1GDWQ0YMRJQEn96EFvoYnEOyKFOQz8v4aAgIYEALw_wcB
https://www.novi.nl/geo-business-intelligence/?utm_term=geo%20ict&utm_campaign=CL1:+HBO-Bedrijfsk+Informatica&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4280163138&hsa_cam=9895811206&hsa_grp=124334392789&hsa_ad=533879058367&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-336861212084&hsa_kw=geo%20ict&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITWF4PQera2dLTzU9ymYu0242mxIIW1yxwvX1fUa-0SL2pTyDDZRsUEaAhISEALw_wcB
https://www.novi.nl/software-development/
https://www.loi.nl/n-1027-hbo-bachelor-technische-informatica
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/HBO-ICT-deeltijd.htm
https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/bachelors/hbo-ict-deeltijd
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/hbo-ict/deeltijd/
https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/hbo-ict


Bachelor HBO-ICT  NHL Stenden Als ICT’er zorg jij ervoor dat informatiesystemen  

gebruiksvriendelijk en efficiënt werken. Het werkveld 

is heel breed. Van programmeren tot adviseren, van 

informatiesystemen opzetten tot bedrijfsprocessen 

stroomlijnen en van webapplicaties bouwen tot 

games ontwerpen: binnen de opleiding HBO-ICT 

komen al deze facetten aan bod. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor HBO-ICT  Windesheim Eerste jaar algemeen, vervolgens richting kiezen in: 

Business IT & Management, Software Engineering, 

Infrastructure Design & Security. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor HBO-ICT  Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT deeltijd geeft je de mogelijkheid om te 

kiezen uit drie leerroutes: Business IT & Management 

(BIM), Cyber Security (CS) en Software Engineering 

(SE). Dat betekent dat jij je verdiept in de leerroute 

die je gekozen hebt, maar dat je je daarnaast ook 

ontwikkelt binnen het brede ICT-domein. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor Informatica Hogeschool NCOI Hilversum Na het volgen van deze opleiding kun je alle stappen 

van het ontwikkelproces voor apps, complexe 

software en informatiesystemen uitvoeren, van 

ontwerp tot het bouwen, testen en implementeren. 

Nederlands Eigen tempo MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

Bachelor Informatica Avans Hogeschool In de deeltijdopleiding Informatica leer je alles over 

systemen, databases, bedrijfsprocessen en 

softwarearchitectuur. Zo word je de schakel tussen 

procesverbetering en techniek. 

 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets 

Werkplek waarbij voldoende mogelijkheden 

zijn om je te ontwikkelen tot veelzijdige 

professional 

 Deeltijd 

Bachelor Informatica LOI Hogeschool [NL] De propedeuse biedt een brede oriëntatie op 

het vakgebied. In de hoofdfase verbreed en verdiep 

je je kennis met onder meer Low code development, 

Software design en IT economics en kies je een van 

de vier minors: UX Specialist, Test Specialist, Security 

Specialist of IT Architect. Vervolgens zul je je nog 

verder specialiseren door te kiezen voor een 

uitstroomprofiel dat aansluit bij het European e-

Competence Framework (e-CF). 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK, of praktijkleren subsidie Deeltijd 

Bachelor Informatica Open Universiteit [NL] De bachelor leert je hoe je gebruiksvriendelijke, 

goed onderhoudbare computersystemen kunt 

ontwerpen, bouwen, testen en beheren. Je leert 

logisch redeneren. En krijgt een diep inzicht in 

technologische ontwikkelingen. Na de opleiding ben 

je in staat om flitsende softwaresystemen voor de 

toekomst te maken. Net zo goed weet je hoe je 

verouderde systemen kan onderhouden en updaten. 

Tot slot leer je op academisch niveau nadenken over 

technologische oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken van nu. Bijvoorbeeld: Hoe houden we 

regenwater vast? Welke zorgprocessen kunnen we 

automatiseren om artsen te ontlasten? Na de 

opleiding kun je aan de slag als adviseur, 

programmeur, tester, ontwerper of beheerder van 

ICT-toepassingen. 

Nederlands Eigen tempo Geen Optioneel LLLK Voltijd/deeltijd 

Bachelor Software Developer Avans+ Je leert in deze Bachelor Software Developer hoe je 

actief bij kunt blijven met de laatste technologische 

trends en deze te vertalen naar praktisch bruikbare 

toepassingen voor jouw eigen organisatie. Deze blik  

op innovatie komt in elke module terug en 

onderscheidt de Bachelor Software Developer van 

Avans+ van vergelijkbare software Developer 

bachelor opleidingen. 

Nederlands 2 Jaar Hbo werk- en denkniveau, ervaring in de 
softwareontwikkeling 

Optioneel LLLK Deeltijd 

Bachelor Technische informatica - ICT-telecom Hogeschool Dirksen Verdiep je in de interessante wereld van de 

telecommunicatie- en datanetwerken, 

telecommunicatiesystemen en netwerkapparatuur 

met deze bacheloropleiding. Hiermee word je een 

expert in het ontwerpen van een 

netwerkarchitectuur en complete netwerksystemen 
voor het verbinden van randapparatuur. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO (profiel N&T of N&G) 

diploma of 21+ toets 

Optioneel LLLK Deeltijd 

https://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/hbo-ict-bachelor-deeltijd#algemeen
https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/hbo-ict
https://www.hva.nl/opleiding/hbo-ict-deeltijd/studieprogramma/studieprogramma.html?origin=9NDwN6S1Rii7vO5kIytlow
https://www.ncoi.nl/opleiding/hbo-opleidingen-hbo-bachelor-informatica.html
https://www.avans.nl/studeren/opleidingen/informatica/deeltijd
https://www.loi.nl/n-835-hbo-bachelor-informatica-software-engineering
https://www.ou.nl/en/-/bachelor-informatica-bsc-?p_l_back_url=%2Fen%2Fzoekresultaten%3Fq%3DBachelor%2BInformatica%2B%2528BSc%2529
https://avansplus.nl/opleidingen/ict/bachelor-software-engineer/bachelor-software-developer
https://hogeschooldirksen.nl/opleiding/bachelor-technische-informatica-afstudeerrichting-ict-telecom?_ga=2.264462031.1597005583.1627501769-981314571.1627501769


Bachelor Technische informatica - Duurzame integratie en systeem Hogeschool Dirksen Met de bacheloropleiding in de richting Duurzame 

installaties en systeemintegratie word jij een expert 

in het ontwerpen van een 

(energiemanagement)systeem, waarin de 

afzonderlijke duurzame installaties zijn 

samengevoegd. Je kunt met het systeem de 

opbrengst uit de alternatieve energiebronnen 

monitoren en het verbruik veilig online aflezen en 

beheren voor een groter rendement. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO (profiel N&T of N&G) 

diploma of 21+ toets 

Optioneel LLLK Deeltijd 
 

Bachelor Technische informatica - Industriële automatisering Hogeschool Dirksen Tijdens de bacheloropleiding Technische informatica –  
Industriële automatisering verdiep je jezelf in de 
onderwerpen PLC-systemen, industriële netwerken, 
programmeren en projectmanagement 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO (profiel N&T of N&G) 

diploma of 21+ toets 

Optioneel LLLK Deeltijd 

BIT Academy (MBO4 opleiding) BIT Academy Het programma van de Bit Academy bestaat uit 

allemaal verschillende modules waar je op een eigen 

tempo doorheen kan. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen 

of je wilt beginnen met PHP, Git of HTML/CSS.  

Sommige exercises moet je zelfstandig maken,  

anderen met een team. Bij elke module leer je 

nieuwe vaardigheden, zodat je uiteindelijk een 

complete programmeur wordt. 

Nederlands 3 Jaar Min. Diploma vmbo kaderberoepsgerichte lee Optioneel LLLK Deeltijd 

Bachelor HBO-ICT Business IT & Management (BIM) Hogeschool Utrecht De hbo-ict Business IT & Management (BIM) leidt jou 

op tot de ultieme bruggenbouwer tussen 

bedrijfsstrategie, ICT en werknemers. Je leert 

bedrijfsprocessen en informatiesystemen verbeteren 

met innovatieve ICT-producten, werkprocessen 

ontwerpen en implementeren én je leert de 

informatievoorziening in een organisatie in te voeren 

en te beheren. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK Deeltijd 

ICT Omscholing  Hogeschool Utrecht Als business analist fungeer je als schakel tussen de 

business requirements (opdrachtgever) en de 

oplossingen (ontwikkelteam). Je hebt veel verstand 

van ICT en software ontwikkeltrajecten. als business 

analist haal je de requirements op en analyseer en 

vertaal je deze informatie of rapportages voor het 

managementteam, een ontwikkelteam, projectteam 

of softwareleverancier. 

Nederlands 1 Jaar Hbo+-werk- en denkniveau en werkgever die 

(IT) omscholingswerkplek biedt waar je de 

opdrachten uit kan voeren 

 Deeltijd 

Master Business Information (MBI) NCOI Deze Master legt de brug tussen IT en de business en 
richt zich op het goed inrichten van deze 2 domeinen met 
als doel het realiseren van businessdoelen mét IT. De 
focus ligt op de organisatie als geheel en de rol van de IT 
hierin. Je leert innovaties vanuit IT-ontwikkelingen vorm 
te geven, bedrijfsprocessen te organiseren, besturen en 
beheersen en over business/IT alignment. 

Nederlands 2 Jaar HBO Bachelor of academische opleiding 

afgerond, zo niet 21+ toets mogelijk  

 Deeltijd 

Master Business Process Management and IT (BPMIT) Open Universiteit In de masteropleiding Business Process Management 

& IT leer bij te dragen aan verbetering (qua 

effectiviteit, efficiëntie en vernieuwing) van op IT 
gebaseerde bedrijfsprocessen. 

Nederlands Eigen tempo min. bachelor aan OU / andere hbo of wo 

opleiding kan je toegelaten worden d.m.v. 

schakelprogramma Software Engineering aan 
OU 

Optioneel LLLK, of praktijkleren subsidie Deeltijd 

Master Computer Science Open Universiteit Brede opleiding op het snijvlak van 

informatietechnologie, software engineering en 

bedrijfskunde. De focus van de opleiding ligt op 

deelgebieden van de informatica die voor de 
beroepsuitoefening van belang zijn. 

Nederlands Eigen tempo Min. bachelor aan OU / andere hbo of wo 

opleiding kan je toegelaten worden d.m.v. 

schakelprogramma Software Engineering aan 

OU 

 Voltijd 

Master Cyber Security Engineering  De Haagse Hogeschool De Master Cyber Security Engineering biedt u voor  

deze mooie ambitie de juiste ondergrond. De 

opleiding is met zeer veel kennis van technische IT en 

cybersecurity ontwikkeld en staat heel dicht bij de 
werkvloer. 

Nederlands 2 Jaar Bachelor diploma + 2 jaar relevante 
werkervaring 

  

Master Management van IT (MMIT) NCOI In deze praktijkgerichte opleiding van NCOI maak je 

onder meer de vertaling van de bedrijfsstrategie naar 

het inrichten van de IT-architectuur. Je leert de IT- 

organisatie in te richten als een effectieve en 

efficiënte onderneming met duidelijke processen en 
structuren. 

Nederlands Afhankelijk van persoonlijke situatie Min. afgeronde HBO of WO opleiding of 21+ 

toets 

 Deeltijd 

Master of ICT and Business Innovation (MBI) Avans+ De MBI leert professionals ICT in te zetten voor het 

realiseren van strategische en innovatieve 

organisatiedoelstellingen én om vanuit ICT (- 

ontwikkelingen) innovaties te initiëren die leiden tot 
nieuwe businessmodellen. 

Nederlands 2 jaar Je bent een professional die zichzelf wil 

ontwikkelen en door wil groeien naar 

masterniveau. Dit kan zowel in jouw eigen 

functie zijn als in een nieuwe functie als een 

volgende stap in jouw carrière. 

Optioneel LLLK of praktijkleren subsidie Deeltijd 

Master of Informatics Hogeschool Utrecht De Master of Informatics - Applied Data Science 

(MoI) besteedt aandacht aan Data Science, Business 

Analytics & Big Data, Data Mining & Exploration,  

Programming for Data Science, Machine Learning en 

Ethiek in de digitale wereld. Zo ben je optimaal 

voorbereid op een volgende stap in je carrière.  

Nederlands 2 Jaar HBO diploma en minimaal 2 jaar relevante 
werkervaring op HBO/WO niveau. 

  

https://www.dirksen.nl/opleiding/312/Bachelor-Technische-informatica-afstudeerrichting-duurzame-installaties-en-systeemintegratie?_ga=2.138097392.1597005583.1627501769-981314571.1627501769&_gac=1.160973519.1627546101.CjwKCAjwo4mIBhBsEiwAKgzXOADq6z1vl_raimsV9Tcrs9Vh7_Hgg1uLvL6lyZDNlJ-G28z29StEjBoCnREQAvD_BwE
https://hogeschooldirksen.nl/opleiding/bachelor-technische-informatica-industriele-automatisering?_ga=2.264462031.1597005583.1627501769-981314571.1627501769
https://mbo.bit-academy.nl/
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/hbo-ict-business-it-en-management-deeltijd_bim
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/ict-omscholing
https://www.ncoi.nl/opleiding/master-of-business-information-mbi.html
https://www.ou.nl/en/opleiding?sku=MABPM-2022-2023
https://www.ou.nl/en/opleiding?sku=MACS-2022-2023
https://www.thehaguegraduateschool.nl/opleidingen/master-opleidingen/master-cyber-security-engineering#waarom_deze_opleiding_
https://www.ncoi.nl/opleiding/masteropleidingen-master-management-van-it-mmit.html?tab=algemeen
https://avansplus.nl/opleidingen/management-bedrijfskunde/it-management/master-of-ict-and-business-innovation-mbi
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/master-of-informatics-applied-data-science


Master Software Engineering Open Universiteit Je leert om op kleine én grote schaal innovatieve 

software te ontwerpen, te ontwikkelen, uit te leveren 

en te onderhouden. Software die aantoonbaar 

voldoet aan kwaliteitseisen als correctheid, efficiency 

en security en die in overeenstemming is met 

professionele en ethische vereisten. Je leert daarbij  

om op zinvolle wijze gebruik te maken van de 

nieuwste academische technieken en inzichten in het 

vakgebied. 

Nederlands Eigen tempo Min. bachelor aan OU / andere hbo of wo 

opleiding kan je toegelaten worden d.m.v. 

schakelprogramma Software Engineering aan 

OU 

 Deeltijd 

Zuyd Switch: AD Software Engineering  Hogeschool Zuyd Bij deze opleiding ligt de focus op het maken en 

beheren van systemen. Je schrijft software en je 

programmeert binnen het ontwerp dat vaststaat. Na 

het afronden van de opleiding ontvang je het diploma 

Associate degree Software Engineering. Je hebt dan 

een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau in. 

Nederlands 2 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets Optioneel LLLK Deeltijd 

Bachelor HBO-ICT  IT Academy Noord 

Nederland/Hanze Hogeschool 

Het eerste deel van de opleiding biedt een brede basis 

en bestaat uit modules op het gebied van 

Programmeren, Business IT, Data Analyse en ICT 

netwerken. Vervolgens is het mogelijk om een eigen 

leerroute te kiezen. Zo kan er worden gekozen voor 

een verdieping in bijvoorbeeld: Full Stack 

Development, Cyber Security en IT Management. 

Nederlands 4 Jaar MBO4, HAVO, VWO diploma of 21+ toets  Deeltijd 

BOL Opleiding Smart ICT Engineer Smart Makers Academy/Nova 

College 

De opleiding is toegespitst op de nieuwste 

ontwikkelingen in IoT, op het snijvlak van Techniek en 

ICT. Met je diploma kan je gaan werken in smart en 

IoT sector als IoT beheerder of ontwikkelaar. Je kunt 

ook werken in smart maintenance (slim onderhoud)  
bij bedrijven in de techniek. 

Nederlands 3 Jaar Min. diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 

of 3. Diploma vmbo, Kaderberoepsgerichte, 

Theoretische of Gemengde leerweg 

overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 

 Voltijd 

        

 
Kosten ‘afhankelijk van persoonlijke situatie (wettelijk collegegeld/instellingsgeld)’ heeft te maken met je persoonlijke situatie of je wel of niet al eerder een opleiding hebt gevo lgd. De overheid bepaalt 

jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. De hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk. Een universiteit of hogeschool bepaalt de hoogte van het instellingscollegegeld. Het 

instellingscollegegeld mag nooit lager zijn dan het wettelijk collegegeld, behalve bij joint degrees. Kijk op de website van de rijksoverheid wat jouw collegegeld bedraagt. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-collegegeld-betalen) 

 
*Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen, typefouten en/of andere onvoorziene wijzigingen. 

https://www.ou.nl/en/-/master-software-engineering-msc-?p_l_back_url=%2Fen%2Fzoekresultaten%3Fq%3DMaster%2BSoftware%2BEngineering%2B%2528MSc%2529
https://www.zuydprofessional.nl/opleidingen/software-engineering-associate-degree-deeltijd/
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/techniek/instituut-voor-communicatie-media--it/opleidingen/bachelor-deeltijd/hbo-ict
https://www.novacollege.nl/opleidingen/alle-opleidingen/smart-ict-engineer/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-collegegeld-betalen)

