
Waarom ICT?
Je hebt dagelijks te maken met ICT. Denk maar aan je 
smartphone, tablet, navigatie of laptop. Maar ook software 
zoals iDeal, Facebook, Spotify en apps op je telefoon zijn 
ICT. Het ICT-vakgebied is heel breed en wordt bijna overal 
ingezet. Bijvoorbeeld in een technische, zorg-, onderwijs-, 
overheids- of commerciële omgeving.

Als ICT’er help je mensen door creatieve oplossingen te 
bedenken voor dagelijkse problemen. Of je gebruikt ICT  
om bedrijven innovatiever en winstgevender te maken. 
Daarbij zit je niet de hele dag alleen achter je computer te 
programmeren, maar spreek je bijvoorbeeld klanten over 
hun wensen, neem je deel aan creatieve brainstormsessies 
en ontwerp of test je een applicatie tot in detail. Het belang 
van ICT neemt de komende jaren alleen maar toe.

HBO-ICT bij Zuyd
Studeer je HBO-ICT bij Zuyd dan werk je aan en met de 
nieuwste inzichten en technologieën op ICT-gebied. 
Onderzoek is een belangrijke factor binnen ICT. Bij Zuyd 
krijg je de kans om opgedane kennis toe te passen in duur- 
zame, maatschappelijk verantwoorde innovaties. Maar ICT 
draait niet alleen om techniek en programmeren. Het is ook 
belangrijk dat je begrijpt en achterhaalt wat jouw klant, 

De bacheloropleiding HBO-ICT is interessant voor jou 
als havist, vwo’er of mbo-4 student als je een praktijk-
gerichte ICT-opleiding wil volgen op bachelorniveau.

HBO-ICT   

gebruiker of opdrachtgever precies wil en hoe jouw 
ICT-oplossing daarbij kan helpen. Buiten een uitgebreide 
ICT-basiskennis en een breed scala aan keuzemodules werk 
je ook aan je softskills, zoals samenwerken, communiceren, 
presenteren, klantgericht werken en projectmanagement. 

Wil jij slimme ICT-systemen bouwen met behulp van 
Artificial Intelligence? Lijkt het je leuk om een app te 
bouwen voor een mobiele telefoon? Of duik je liever in de 
wereld van cybercrime? Doordat je zelf kiest uit verschil-
lende modules, kun je de opleiding laten aansluiten op je 
eigen interessegebieden. De opleiding HBO-ICT van Zuyd 
geeft je een brede basiskennis en leert je vaardigheden 
waardoor je goed beslagen ten ijs komt op de arbeids-
markt. Kijk voor het inhoudelijke studieprogramma op 
www.zuyd.nl/ict.

Kleinschalig en persoonlijk
De opleiding HBO-ICT is kleinschalig en docenten kennen je 
bij naam. Als HBO-ICT-student kom je terecht in onze ICT 
Learning Community. Dat is een digitale en fysieke plek 
waar ICT-studenten, ICT-docenten en ICT-professionals 
elkaar ontmoeten, samen leren, kennis delen en werken 
aan projecten. Zo bouw je kennis op in een persoonlijke 
sfeer. Daarbij weet je ook wat je na je studie kunt verwach-
ten én kun je alvast ‘netwerken’ voor je toekomstige baan.
 
Driejarig traject voor vwo’ers
Speciaal voor vwo’ers hebben we een driejarig traject 
ontwikkeld. Je kunt dan in drie jaar je bachelor halen en 
vervolgens een master volgen bij een universiteit.  
Kijk op www.zuyd.nl/ict voor een omschrijving van het 
driejarig traject.



Een baan met toekomst
Wil je werk dat toekomst heeft, dynamisch is en meegaat 
met de tijd? Dan is de opleiding HBO-ICT de studie die je 
daarvoor opleidt. Door onze goede contacten met het 
bedrijfsleven sluit ons onderwijsprogramma naadloos aan 
op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. De vraag naar 
afgestudeerde ICT-studenten is groot.

Na je studie heb je de keuze uit verschillende functies bij 
uiteenlopende typen organisaties. Je kunt een ICT-rol 
vervullen bij bedrijven, consultancy- of adviesbureaus. Denk 
aan functies zoals Knowledge Engineer, Software Engineer, 
DevOps Specialist, Cloud Engineer of Data Scientist.

Doorstuderen zonder extra schakelprogramma
Na het behalen van je bachelordiploma kun je ervoor kiezen 
door te studeren voor een master. De opleiding HBO-ICT 
van Zuyd sluit goed aan bij meerdere masteropleidingen. 
Met Maastricht University (UM) en de Open Universiteit 
(OU) zijn afspraken gemaakt over de doorstroom van de 
opleiding HBO-ICT, zonder extra schakelprogramma. Kijk 
voor een overzicht van de desbetreffende masters op onze 
website.

Maak het mee
Open Dagen
De Open Dagen worden twee keer per jaar gehouden. 
Tijdens deze dag ontmoet je onze studenten en docenten 
en kun je voorlichtingspresentaties en demonstraties 
bijwonen.

Proefstuderen
Zit je in het eindexamenjaar van havo, vwo of laatste jaar 
van het mbo (niveau vier) en wil je weten hoe het er bij  
ons aan toe gaat tijdens een collegedag? Meld je dan aan 
via de website en kom proefstuderen: 
www.zuyd.nl/proefstuderen

Meer informatie
Wil je meer weten over toelatingseisen, aanmelden, kosten 
en het studieprogramma? Of wil je naar een Open Dag of je 
inchrijven voor Proefstuderen? Kijk dan op onze website: 
www.zuyd.nl/ict.

Bij aanvullende vragen kun je contact opnemen met de 
studieadviseur van de opleiding via ict@zuyd.nl. Wil je een 
indruk krijgen van de opleiding door de ogen van ICT-stu-
denten en -docenten, volg ons via Facebook en Instagram.

              ict@zuyd.nl
 
              +31 (0)45 400 6400
 
              www.zuyd.nl/ict
 
              zuydict
 
              zuydict

 

Waarom HBO-ICT  
bij Zuyd?
 
- persoonlijk en kleinschalig
- veel keuzemogelijkheden
- driejarig traject voor vwo’ers
- actuele thema’s binnen de opleiding
- praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven
- moderne faciliteiten
- goede baankansen
- deel uitmaken van de ICT Learning Community
- doorstroom naar verschillende masters mogelijk, 

zonder extra schakelprogramma
- samenwerking met Maastricht University en Open 

Universiteit
- lessen, praktijk- en onderzoeksopdrachten deels op 

locatie van de Brightlands Smart Services Campus

Studenten ICT ontwikkelen een innovatieve drone die 
objecten kan traceren via het LoRa-netwerk


