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Voorwoord

Deze studiegids is bestemd voor de studenten en medewerkers van de opleidingen maar ook 
voor aspirant-studenten die zich een beeld willen vormen van Technische Informatica en 
Informatica als mogelijke vervolgopleiding en als mogelijk beroep. De opleidingen blijven 
zich aanpassen aan de wereld van de (Technische) Informatica en die staat nooit stil.

Een gedrukte studiegids moet een jaar lang mee. Daarom is ervoor gekozen om bepaalde 
details niet in deze gids op te nemen. Gedetailleerde en up-to-date informatie is altijd te 
vinden op onze intranetsite. Op intra.informatica.hva.nl zijn de laatste details te vinden 
over alle studieonderdelen, roosters, tentamens, procedures, formulieren, mededelingen 
en laatste nieuwtjes.

We wensen je een heel goed studiejaar toe.

Kees Rijsenbrij
Onderwijsmanager Informatica, Technische Informatica en Interactieve Media
t: 020-595 1691
e: c.j.rijsenbrij@hva.nl
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Inleiding
ICT is overal
ICT is overal om ons heen. In de gezondheidszorg, de educatie, de kunst en het verkeer. ICT 
is multidisciplinair en internationaal. Als ICT’er werk je nooit alleen. Je werkt met elkaar, 
met klanten, met gebruikers en met professionals uit andere disciplines. Onze opleidingen 
hebben daarom intensief contact met andere onderwijsinstellingen en met bedrijven en 
organisaties die in de ICT werken of ICT gebruiken.

Met ICT kom je overal
Onze medewerkers en studenten nemen deel aan internationale projecten en stages. Overal 
in de opleiding is aandacht voor het internationale karakter van ICT. De ICT’er werkt met 
mensen met een verschillende culturele achtergrond.

De veelzijdige ICT’er
De Amsterdamse Bachelor of ICT is een professional, die de levenscyclus van ICT-systemen 
beheerst: analyseren, ontwerpen, realiseren en beheren, altijd vanuit de maatschappelijke 
context. Hij weet in elke fase zijn meerwaarde te bewijzen en hij communiceert effectief 
met alle belanghebbenden. Daarbij weet hij ook zijn adviserende rol goed in te vullen. Hij is 
gewend projectmatig te werken; hij voelt zich verantwoordelijk voor het resultaat; hij heeft 
zicht op zijn eigen kwaliteiten en hij is leergierig.

Talentontwikkeling
Elke student wordt in staat gesteld een eigen competentieprofiel op te bouwen, passend bin-
nen de randvoorwaarden van de Bachelor of ICT. Studenten hebben dus de regie over de 
inhoud van hun eigen leertraject, daarbij ondersteund door onze medewerkers. Alle studen-
ten krijgen de kans de eigen talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen, waarbij ze uitgedaagd 
worden het onderste uit de kan te halen. Onze opleidingen zetten bij de begeleiding de juiste 
tools in om de competentieontwikkeling van studenten én van medewerkers te monitoren. 
De talentontwikkeling van studenten begint al vóór de poort met adequate samenwerkings-
programma’s met scholen voor vo en mbo. Studenten die dat willen en kunnen, worden 
bovendien voorbereid op een vervolgstudie in de vorm van een master. De samenwerking 
met de Universiteit van Amsterdam biedt daarvoor garanties. De deeltijdvariant biedt extra 
mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de beroepsontwikkeling van professionals, zowel 
in hbo-certificering als in onderwijs op speciale deelgebieden.

Beroepsontwikkeling in internationaal perspectief
De toekomstige beroepsrol is leidend voor het leerproces van onze studenten. Dat betekent 
dat onze opleidingen nauwe banden hebben met het regionale, nationale en internationale 
beroepenveld.
Het internationale bedrijfsleven heeft onder andere een belangrijke inbreng als opdracht-
gever van projecten en verstrekker van (stage-)werkplekken. Gedurende de studie worden 
studenten geconfronteerd met opdrachten met een groot ‘reallife’ karakter.
De vakinhoudelijke expertise is binnen de opleiding gebundeld in business units waarin 
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studenten, medewerkers en bedrijfsleven samenwerken in een proces van kennisproductie 
en -circulatie. Docenten inspireren hun studenten door hen te ondersteunen, bij te sturen, te 
onderwijzen, te coachen en te adviseren. Docenten laten zich op hun beurt inspireren door 
hun studenten en door het management, dat hen faciliteert in hun eigen loopbaanontwik-
keling. Kenniscentrum Create IT applied research geeft extra mogelijkheden tot inspiratie, 
zowel voor studenten als voor medewerkers. Onze opleidingen vormen een echte community, 
waarin plaats is voor trots en loyaliteit. Een community die ogen en oren open houdt voor 
de buitenwereld.

Organogram DMCI 
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Media Informatie
Communicatie

Irene Sparreboom

Interactieve
Media

Staf

Janneke Hohmann

Informatie
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Informatica

Onderwijs en 
Kwaliteit

Domein Media, Creatie en Informatie

Voorzitter Geleyn Meijer

Kenniscentrum

Adelheid Feryn
Ben Kröse
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1. Hogeschool van Amsterdam
Domein Media, Creatie en Informatie
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) bestaat uit zeven domeinen. De opleidingen Infor-
matica en Technische Informatica vallen onder het domein Media, Creatie en Informatie 
(DMCI). In dit domein vind je de opleidingen Management, Informatie en Communicatie 
(MIC), Interactieve Media (IAM), Fashion and Management (AMFI) en (Technische) In-
formatica. De opleidingen Informatica, Technische Informatica en Interactieve Media zijn 
organisatorisch gebundeld in de cluster Informatie. Ze bevatten, elk in een andere mix, 
de componenten media, communicatie, digitale techniek, informatica, creatie en design. 
Daarnaast hebben studenten binnen het domein MCI vergelijkbare competenties nodig om 
in de latere beroepspraktijk te kunnen excelleren. Creativiteit, innovatief vermogen en het 
streven naar kwaliteit zijn daarbij de sleutelwoorden.

Informatica voltijd en deeltijd
De Hogeschool van Amsterdam biedt ook de mogelijkheid de bachelortitel Bachelor of ICT 
te behalen via de deeltijdopleiding. De voltijd- en deeltijdopleidingen Informatica werken 
samen aan de ontwikkeling van nieuwe studieonderdelen, maken gezamenlijk gebruik van 
practica en van apparatuur en hebben een gezamenlijke docenteninzet. Soms is het mogelijk 
dat een student van de voltijdopleiding een studieonderdeel volgt dat aangeboden wordt 
door de deeltijdopleiding. Hierdoor kan een student een studieachterstand wegwerken of 
juist zijn studie versnellen. In een dergelijk geval maakt de student een afspraak met zijn 
loopbaanadviseur of met de businessunitmanager van de richting waartoe hij behoort. 

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Sinds een aantal jaren is er een goede samenwerking tussen de Informaticaopleidingen 
van de HvA en het onderwijsinstituut Informatiewetenschappen van de UvA. Hierdoor is 
het mogelijk voor studenten van de HvA om vakken te volgen aan het onderwijsinstituut 
Informatiewetenschappen. Meer informatie hierover is te vinden op de intranetsite onder 
‘afstudeerfase’.

Masters
De samenwerking tussen de HvA en de UvA heeft ook geleid tot het ontwerp van een tweetal 
professionele masteropleidingen, Software Engineering en System and Network Engineering, 
die toegankelijk zijn voor alle studenten met een afgeronde universitaire bacheloropleiding 
in de informatica, alsmede voor gemotiveerde en getalenteerde studenten met een hbo-
diploma in de (Technische) Informatica. Deze masteropleidingen geven bachelors in een 
ICT-studierichting de kans zich verder te specialiseren op het terrein van Software Enginee-
ring of System and Network Engineering. Docenten van (Technische) Informatica dragen 
bij aan de uitvoering van het onderwijs in deze masteropleidingen. Voor deze twee masters 
is de student in principe na het afstuderen direct toelaatbaar. Daarnaast is er nog een groot 
aantal masters waaraan hij kan deelnemen via een speciaal schakelprogramma.
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2. Locatie, diensten en voorzieningen
Duivendrechtsekade (DDK)
De locatie Duivendrechtsekade bestaat uit twee gebouwen:

Gebouw Kroonjuweel (ruimtenummers beginnend met E)
Duivendrechtsekade 36-38
1096 AH Amsterdam

Gebouw Kroonhof (ruimtenummers beginnend met F)
Duivendrechtsekade 40-42
1096 AH Amsterdam

Openingstijden 
Maandag, woensdag: 07:30 – 22:30 uur
Dinsdag, donderdag, vrijdag: 07:30 – 19:30 uur
In lesweek 6 van blok 2,3,4 op dinsdag en donderdag: 07:30-22:30 uur

De gebouwen en alle ondersteunende diensten kennen gedurende vakantieperiodes aange-
paste openingstijden. Deze vind je op https://klantenservice.hva.nl/diensten/klantenservice/
locaties/aangepaste-openingstijden/

Sites
hva.nl
Op de site van de HvA vind je uitgebreide informatie over onder andere de locaties (adres-
sen, voorzieningen, huisregels), diverse voorzieningen (bv. studeren in het buitenland),  
sportvoorzieningen, CREA, begeleiding en hulp, financiële en juridische zaken.
sz.hva.nl
Studentzaken met een overzicht van alle studentvoorzieningen en het officiële studenten-
statuut.
intra.informatica.hva.nl
Op de intranetsite van (Technische) Informatica vind je informatie over het onderwijspro-
gramma, de lesroosters en de uitleg over de vakken etc. Op de intranetsite staan ook de laatste 
mededelingen zoals de afwezigheid van docenten en de lokaalwijzigingen.

DIensten

Klantenservice IT&V
De klantenservicebalie is het aanspreekpunt voor alle faciliteiten binnen de HvA. Je kunt er 
onder andere terecht voor de HvA-pas, kluisjes en het melden van storingen.
Het callcenter is er voor vragen over software, hardware, telefonie en computers en beant-
woordt je vragen zowel telefonisch als per e-mail.
Als student ontvang je van de HvA een account en een e-mailadres, waarmee je thuis en 
op de opleiding toegang krijgt tot e-mail, intranet en de interne netwerken van de HvA. 
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Voor alle ICT-voorzieningen van de HvA zijn handleidingen beschikbaar. Deze vind je op  
https://intra.hva-online.nl/diensten/hva-online/handleidingen/
Het reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten vind je in bijlage IV.

Klantenservicebalie DDK
Locatie: E.0.30

Callcenter klantenservice IT&V
t: 020 5951144
w: https://klantenservice.hva.nl/

Studenten Service Centrum (SSC-LWB)
Studenten (Technische) Informatica kunnen bij het SSC in het gebouw Leeuwenburg terecht 
met alle vragen over de formaliteiten inschrijving, uitschrijving en betaling van collegegeld.
Antwoorden op veel gestelde vragen vind je in de FAQ op http://www.ssc.hva.nl/weesper-
zijde/faq.htm
Contactpersoon bij het SSC voor (Technische) Informatica: Petra van Limpt.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 13:00 en 13:30 – 16:00 uur
Maandag- en donderdagavond: 17:00 – 19:00 uur
Locatienummer: B.1.02 - LWB
t: 020 595 2450
e: ssc-lwb@hva.nl

Restauratieve voorzieningen HvA 
Koffie/thee vending machines staan op de volgende locaties:
Gebouw Kroonjuweel: begane grond in het zelfstudielandschap; tweede etage in de service 
corner (E2.21);
Gebouw Kroonhof: tweede etage in de service corner (F2.02).

Snoep vending machines staan op de volgende locaties:
Gebouw Kroonjuweel: eerste etage in de service corner (E1.21);
Gebouw Kroonhof: eerste etage in de service corner (F1.02).

Een frisdrank vending machine staat op de volgende locatie:
Gebouw Kroonjuweel: eerste etage in de service corner (E1.21).

MiCaffè- DDK
Voor koffie, thee, broodjes en versnaperingen.
Openingstijden:
Maandag en woensdag: 08:30-18:30 uur, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30 – 17:00 uur
Locatie: begane grond E0.12 (gebouw Kroonjuweel)

Sorbon
Voor diner is de dichtstbijzijnde vestiging van Sorbon die in gebouw Leeuwenburg (LWB) 
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bij het Amstelstation. Op de locatie Wenckebachweg (WBW) bevindt zich ook een vestiging 
van Sorbon. Dit restaurant is echter alleen overdag geopend voor ontbijt en lunch.

Sorbon - LWB
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09:00 – 19:00 uur en vrijdag: 09:00 – 14:00 uur
Locatie: begane grond - LWB

Sorbon – WBW
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 15:00 uur
Locatie: A0.01 - WBW

Boekhandel
Boeken kun je het beste online bestellen bij boekhandel Studystore via www.studystore.nl. 
De boekenlijst met alle verplichte titels vind je in bijlage VII. 
Je kunt ook terecht bij de vestiging van Studystore in Gebouw Leeuwenburg bij het Am-
stelstation.
e: studieboeken@studystore.nl
t: 020-468 60 68
Openingstijden
ma t/m do 10.00 -19.00 uur, vr 10.00 -17.00 uur

Mediatheek
Studenten (Technische) Informatica kunnen gebruik maken van de Mediatheek in het 
gebouw Leeuwenburg.
De collectie bevat naast circa 25.000 boeken ook tijdschriften, audiovisuele media, scripties 
en cd-rom’s. Verder heeft de mediatheek abonnementen op tientallen databanken. In de 
digitale mediatheek van de HvA kun je online materialen opzoeken in de catalogus en alle 
informatie voor je studie opvragen. Dat betekent dat je gratis toegang hebt tot databanken, 
online woordenboeken en encyclopedieën. In de mediatheek zijn werkplekken met en zonder 
pc’s, een video/dvd-cabine, een multimediaruimte en een presentatieruimte met beamer.
Openingstijden
ma t/m do: 9.00-21.00 uur
vr: 9.00-17.00 uur
za en zo: 12.00-16.30 uur
Contact
Gebouw Leeuwenburg eerste verdieping aan het studentenplein.
t: 020-5951133
e: mediatheeklwb@hva.nl
w: www.bib.hva.nl/hva-dm-ict/
Studenten van de HvA kunnen ook gebruikmaken van de bibliotheken van de Universiteit 
van Amsterdam. Bij de universiteitsbibliotheek op Singel 425 kun je je op vertoon van col-
legekaart, adresgegevens en een geldig legitimatiebewijs laten inschrijven.
w: www.uba.uva.nl
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VoorzIenIngen 

Collegekaart
Je collegekaart heb je nodig om tentamens te kunnen maken. Je krijgt je collegekaart pas 
nadat je inschrijving compleet is: d.w.z. dat alle bescheiden binnen zijn en je collegegeld is 
betaald via overschrijving dan wel machtiging. 
Is je inschrijving in orde? Zorg dat je dit tijdig (voor aanvang van het studiejaar) hebt geregeld. 
Heb je vragen over de bescheiden dan wel de betaling, dan kun je kijken op de website van 
de Centrale Studenten Administratie: www.hva.nl/inschrijven/faq.htm.

HvA-pas (facility card)
De HvA-pas is te gebruiken als toegangspas tot gebouwen en overdekte fietsenstallingen van 
de HvA. De locatie Duivendrechtsekade heeft helaas geen overdekte fietsenstalling, toch is 
het raadzaam altijd je HvA-pas bij je te hebben. Je kunt hem gebruiken als onderpand als je 
kantoorartikelen wilt lenen bij het onderwijsbureau.

Opladen chipknip
Je kunt binnen de HvA niet contant betalen. Bij MiCaffè kun je betalen met je pinpas of met 
chipknip. Bij Sorbon en bij de printer/copiers kun je alleen betalen met chipknip. De chip-
knip op je bankpas kun je opladen bij de bekende oplaadpunten van de banken, maar ook 
in ieder HvA-gebouw is zeker één oplaadpunt voor de chipknip aanwezig. Dit oplaadpunt 
hangt op de begane grond, tegenover MiCaffè in gebouw Kroonjuweel. 

Prepaid chipknipkaart voor (buitenlandse) studenten zonder Nederlandse bankrekening
Studenten die niet beschikken over een chipknip van de bank, kunnen tegen contante beta-
ling een prepaid chipknipkaart kopen bij de boekhandels binnen de HvA. De prepaid kaart 
heeft een tegoed van € 10,- of € 20,- (exclusief de kaartkosten van € 2,50 per kaart) en kan 
niet worden opgeladen. Kijk ook op de klantenservice website voor meer informatie over de 
HvA-pas: https://intra.hva-online.nl/diensten/klantenservice/pas/chipknip/

Draadloos internet
Met je eigen laptop kun je gebruikmaken van het draadloos HvA EduRoam-netwerk. Je moet, 
wanneer je een laptop hebt met Windows-XP, of Windows-Vista als besturingssyteem, de 
SecureW2 tool downloaden en die op je laptop installeren. Voor andere besturingssystemen 
zoals een MAC, kun je een handleiding downloaden. Zowel de Secure W2 tool als de hand-
leiding is te downloaden op: http://www.voltijd.hva.nl/faciliteiten-eduroam.htm of http://
www.hva.nl/studentenvoorzieningen/eduroam.htm.
Er mag vrij van het draadloos netwerk gebruik gemaakt worden, maar de dienst is ad-
ditioneel. Er kan altijd aan klantenservicebaliemedewerkers om advies worden gevraagd, 
maar de hulp van deze medewerkers wordt alleen op basis van hun persoonlijk aanwezige 
kennis gegeven. Deze medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
de gegeven assistentie of onvoldoende verstrekte informatie.
Assistentie nodig? Je kunt persoonlijk bij de klantenservicebalie langsgaan (E0.30) of het 
callcenter bellen of mailen.
t : 020 – 595 1144 of e-mail: klantenserviceITV@hva.nl
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Surf-software
Op basis van een contract tussen de Hogeschool en de stichting Surf kunnen studenten 
een beperkt aantal veel gebruikte softwarepakketten vrijwel tegen de kostprijs aanschaffen.
Met je HvA-inlogaccount kun je deze software aanschaffen via Surfspot, www.surfspot.nl.

Virtuele Leeromgeving (VLO)
VLO wordt ook wel DLO (digitale leeromgeving) of ELO (elektronische leeromgeving) 
genoemd. Je vindt hier actuele lesinformatie en lesmateriaal. Je kunt je daar inschrijven 
voor cursussen en speciale projecten. Je komt bij de VLO via het intranet van (Technische) 
Informatica, de tweede button van links, bovenaan.

VerenIgIngen

ASVL en sociëteit ‘De LAX’
De afkorting A.S.V.L. staat voor Amsterdamse Studenten Vereniging Leeuwenburg. De 
A.S.V.L. is in 1998 opgericht. In dat jaar besloot de Hogeschool van Amsterdam te verhuizen 
naar de locatie Leeuwenburg.
Voordat de A.S.V.L. bestond waren er andere studentenverenigingen binnen de Hogeschool 
van Amsterdam actief. Na de verhuizing naar de Leeuwenburg werd besloten om een ge-
meenschappelijke studentenvereniging op te zetten; dit werd de A.S.V.L. De andere studen-
tenverenigingen zijn toen bij de A.S.V.L. ondergebracht onder de noemer ‘disputen’. Ieder 
dispuut heeft zijn eigen karakter en richt zich op een bepaalde groep mensen. De disputen 
zijn vaak ook aan een of meerdere opleidingen gerelateerd. Daarnaast beschikt de A.S.V.L. 
over commissies. In een commissie neemt een aantal actieve leden een bepaalde taak voor 
hun rekening. De A.S.V.L. beschikt over een sociëteit, ‘De LAX’ genaamd. ‘De LAX’ bevindt 
zich onder gebouw Leeuwenburg. Een prima plek om lekker een drankje te komen doen en 
eventjes te ontspannen, want dat is naast je studie ook belangrijk. Onder het genot van een 
drankje kun je bijpraten met studiegenoten en studenten van andere opleidingen. In S.S.A. 
‘De LAX’ vinden ook de meeste feesten en activiteiten van de A.S.V.L. en de disputen plaats, 
daarnaast is het ook de plek waar de Kook Commissie iedere dinsdag weer een heerlijke 
maaltijd bereidt voor alle A.S.V.L.-leden. Ga voor meer informatie naar: www.asvl.nl.

CREA
CREA is het cultureel studentencentrum van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. 
Je kunt als student nergens in de stad goedkoper en beter terecht voor bijvoorbeeld danslessen, 
een film- of fotografiecursus, een muziekworkshop, voor het gebruik van studio’s voor je eigen 
project, voor een avond studententoneel of voor lezingen over uiteenlopende onderwerpen.
CREA heeft een theater, een café, een zaal voor presentaties en feesten en een groot aantal 
grote en kleine studio’s voor diverse activiteiten.
Turfdraagsterpad 17
1012 XT Amsterdam
t: 020 - 525 1400
e: planning@crea.uva.nl
w : www.crea.uva.nl
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locatie, diensten, voorzieningen

USC Sportcentrum Universum
Officieel staat USC voor Universitair Sport Centrum omdat het vroeger alleen een sportcen-
trum was voor studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig 
kunnen echter ook studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam er terecht.
Jaarlijks doen zo´n 12.000 mensen mee aan één van de ruim 70 sportactiviteiten van het USC. 
Alle USC-vestigingen zijn voorzien van goed geoutilleerde kleedkamers en douchevoorzie-
ningen. De hoofdvestiging van het USC is het Universum op het Science Park. 
Daarnaast zijn er de locaties:
- USC Tennis, met 8 hardcourt banen, in Watergraafsmeer;
- ASC (het AMC Sport Centrum) naast het AMC;
- USC Fitness, het fitnesscentrum nabij de Wibautstraat;
- PCH Fitness, het fitnesscentrum in het P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat in het centrum 
van Amsterdam.
Verder vindt een groot aantal activiteiten in andere sportaccommodaties, verspreid over 
Amsterdam plaats (zwemmen, indoorklimmen, schaatsen e.d.).
Contact
Science Park 306
1098XH Amsterdam
t: 020 - 525 8955
w: www.usc.uva.nl
Tot slot, het USC zit ook op Hyves en op de USC-hyves vind je regelmatig sportieve kortingen!
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3. Informatica en Technische Informatica
organIsatIe
Deze studiegids is bestemd voor de voltijdopleidingen Informatica en Technische Infor-
matica.

Onderwijsbureau
Het onderwijsbureau is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken. Hier 
kun je terecht voor les- en tentamenroosters en cijfers. Maar ook bijv. voor het inleveren van 
propedeuse- en diploma-aanvragen. Heb je vragen, opmerkingen, klachten of aanbevelingen, 
dan ben je welkom op de onderstaande tijden.
Om je goed van informatie te kunnen voorzien, is het belangrijk dat je wijzigingen van 
naam, adres en (mobiel) telefoonnummer, tijdig aanpast. Dit kun je zelf doen bij Studielink.
w: www.studielink.nl
Meer informatie over inschrijven vind je in hoofdstuk 4.
Op het intranet tref je informatie aan over klassenindelingen, roosters, klachtenafhandeling 
en dergelijke.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en 14.00 tot 16.30 uur, maandag- en woens-
dagavond van 17.30 tot 19.30 uur.
In de eerste week van elk blok en in de toetsweken gelden er ’s avonds aangepaste openingstijden. 
Maandag en woensdag van 17.30 tot 21.00 uur in week 1 en tijdens de tentamenweken (week 
10 en in blok 4 ook week 9).
Dinsdag en donderdag van 17.30 tot 21.00 uur tijdens de hertentamenweken (week 6 in 
blok 2, 3 en 4 en week 11 in blok 4). In de hertentamenweken is het onderwijsbureau  op 
maandag- en woensdagavond gesloten.
Contact
t: 020-595 1610
f: 020-595 1620
e: informatica@hva.nl 
of kom langs aan de balie in gebouw Kroonjuweel, E0.28.

Praktijkbureau
Bij het praktijkbureau lever je alle ondertekende overeenkomsten en de aanvraag voor je 
afstuderen in. Het praktijkbureau is ‘s avonds niet geopend. Je kunt gebruikmaken van de 
postvakjes van Mieke Bierbooms en Tamar Freeve. Het kantoor van het praktijkbureau ligt 
in gebouw Kroonjuweel op de eerste verdieping: E1.04

Studentendecanaat
De studentendecaan is de persoon bij wie je terecht kunt om te praten over allerlei proble-
men, die je in je studie belemmeren. Hij geeft je informatie en advies waar dit mogelijk is 
over je studieloopbaan of over je persoonlijke omstandigheden. De studentendecaan kan je 
ondersteunen in het zoeken naar eventuele oplossingen en acties voor je problemen die van 
invloed zijn op je studie. De studentendecaan is deskundig op velerlei gebied, waaronder 
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wet- en regelgeving en heeft kennis van zaken in de procedure van geschillen. De studen-
tendecaan werkt volgens een gedragscode.
Studentendecaan: dhr. J Gerritsen
Aanwezig op: dinsdag, donderdag en vrijdag
Voor het maken van een afspraak stuur je een mail naar: J.W.G.Gerritsen@hva.nl
Je mail wordt binnen 3 werkdagen beantwoord.

Voor eenvoudige vragen zijn er inloop- en telefonische spreekuren:
Inloopspreekuur: dinsdag 10.30 – 12.00 uur
Telefonisch spreekuur: dinsdag 10.00 – 10.30 uur
Locatie: gebouw Kroonjuweel E5.08
Voor de meest actuele informatie kijk op de website:
www.hva.nl/studeren/decanaat/index.htm

Vertrouwenspersoon
Met vragen en klachten over ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en 
geweld kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon die is benoemd 
door het College van Bestuur, heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin de bescher-
ming van het College van Bestuur. De regeling Ongewenst Gedrag maakt deel uit van het 
Studentenstatuut van de HvA.
Contact
http://www.hva.nl/studentenvoorzieningen/vertrouwenspersoon.htm

Functiebeperking
Een functiebeperking kan tot gevolg hebben dat je belemmeringen ondervindt bij deelname 
aan het onderwijsproces.
Als je te maken hebt met een functiebeperking, zoals een visuele, auditieve of motorische 
beperking of een beperking als gevolg van een hersenfunctiestoornis zoals dyslexie, of een 
beperking als gevolg van een chronische ziekte, dan is de decaan je contactpersoon. De de-
caan adviseert over de voorzieningen en faciliteiten, informeert over wettelijke regelingen en 
begeleidt je in je persoonlijke traject. Zowel in gebouw Kroonjuweel als gebouw Kroonhof is 
een invalidentoilet aanwezig. Er is een parkeerplaats voor invalidengereserveerd.

commIssIes

Examencommissie
Je kunt de examencommissie aanschrijven als je een oplossing zoekt voor een probleem 
met je (studie-)voortgang waarin de Onderwijsexamenregeling (OER) niet voorziet. Je 
moet je verzoek schriftelijk en met onderbouwing indienen bij de commissie, uiterlijk twee 
werkdagen voor de zitting. De examencommissie komt tweewekelijks bijeen. De data van 
de zittingen zijn te vinden op onze intranetsite. Alle correspondentie met de examencom-
missie gaat via de secretaris, mevrouw M. Hogeweg. De examencommissie beoordeelt, met 
de OER als formele basis, de redelijkheid en haalbaarheid van je verzoek. Ook in het geval 
van conflicten en bij vermeende fraude doet de examencommissie uitspraak, na consultatie 
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van de betrokkenen. De examencommissie stelt formeel de uitslagen van de (propedeuse-)
examens en alle vrijstellingen voor studieonderdelen vast.
Contact
e: examencommissie-informatica@hva.nl

Procedure afhandeling verzoeken examencommissie
De wet (WHW), alsmede de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het studentenstatuut 
kent een belangrijke plaats toe aan de examencommissie; zo behoort elke uitzondering op 
de OER tot de beslissingsbevoegdheid van de examencommissie.
De examencommissie bestaat uit docenten die aan de opleidingen onderwijs verzorgen. De 
examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vier leden die de volgende 
onderdelen vertegenwoordigen: Informatica deeltijd, Informatica voltijd en Technische 
Informatica. Alle verzoeken tot de commissie dienen aan het secretariaat van de examen-
commissie te worden geadresseerd.
De procedure is als volgt:
1. Verzoek komt binnen bij het secretariaat van de examencommissie;
2. De secretaris administreert, voegt de cijferlijst toe, checkt het dossier van de student die 

het verzoek heeft gedaan en voegt relevante informatie toe en bezorgt de volledige docu-
mentatie ter voorbereiding bij de examencommissieleden;

3. Een examencommissielid onderzoekt de situatie en spreekt de betrokkenen (loopbaanad-
viseur, docent, stagecoach, projectleider en eventueel de student zelf) en formuleert een 
advies voor het eerstvolgende overleg van de examencommissie;

4. De examencommissie bespreekt het advies op grond van de brief en neemt daarop een 
besluit;

5. Het definitieve besluit van de examencommissie wordt per brief bekendgemaakt aan alle 
betrokkenen;

6. Het secretariaat voegt het antwoord van de commissie toe aan het studentendossier. De 
hele procedure neemt, gezien de frequentie van de vergaderingen van de examencom-
missie, maximaal vier werkweken in beslag.

Afstudeercommissie
De afstudeercommissie is door de examencommissie belast met het bewaken van het niveau 
van projecten in de afstudeerfase en van de afstudeeropdracht. In de afstudeercommissie 
zitten docenten die samen in ruime mate kennis hebben van het eindniveau van alle facet-
ten van de opleidingen Informatica en Technische Informatica. Ook heeft de commissie 
voldoende kennis van de betrouwbaarheid en validiteit van de wettelijke kaders.
De afstudeercommissie toetst het niveau van alle projecten in de afstudeerfase en beslist of 
het project uitgevoerd mag worden.
Deze commissie beoordeelt daarom van te voren de afstudeeropdracht, de afstudeerfase-
projecten, de meesterwerkaanvragen en de aanvragen voor bedrijfspunten. De commissie 
controleert in al deze gevallen of de aanvraag aan de vereiste kwalitatieve en kwantitatieve 
criteria voldoet. Indien aan deze voorwaarden is voldaan stelt de commissie de beoordelend 
docent vast. Pas daarna mag genoemde activiteit starten.
Expliciet moet de student in zijn aanvragen aangeven welke competenties, zowel technisch 
als niet-technisch hij tijdens zijn opdrachten wil aantonen. Deze competenties haalt hij uit 
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het competentieprofiel van de opleiding. Ook geeft hij aan binnen welk beroepsdomein van 
de opleiding de opdracht valt. 
Daarnaast stelt de commissie in opdracht van de examencommissie in voorkomende gevallen 
vast welke kennis en vaardigheden de student op alternatieve wijze kan aantonen. Een student 
die heeft aangetoond een vergelijkbaar vak of project op een hoger niveau te beheersen, kan 
op deze wijze na een audit vrijstelling voor het lagere niveau verkrijgen.

Procedure afstudeercommissie:
•  De data van de bijeenkomsten van de commissie worden per blok op de mededelingen-

pagina bekendgemaakt.
•  Voorstellen dienen gemaild te worden.
•  Alleen (afstudeer)opdrachten die door de afstudeercommissie goedgekeurd zijn, leveren 

studiepunten op.
•  De uitslagen van de vergadering worden binnen drie werkdagen gepubliceerd op de 

uitslagenpagina, die je vindt onder de menuknop Links op de intranetsite.
Contact
e: afstudeercommissie-informatica@hva.nl

Toetscommissie
De toetscommissie heeft als taak het toetsbeleid en het toetsplan van de opleidingen te bewaken.

Change Advisory Board
De Change Advisory Board adviseert het management van de opleidingen over alle voorstel-
len tot wijziging van onderwijsprogramma’s binnen de organisatie.

Centrale medezeggenschapsraad (CMR)
Het hoger onderwijs heeft een eigen medezeggenschapsvorm, die recht moet doen aan de 
bijzondere positie van studenten naast het hogeschoolpersoneel. De centrale medezeggen-
schapsraad van de Hogeschool van Amsterdam heeft 24 zetels: twaalf voor studentleden 
en twaalf voor personeelsleden. Personeelsleden hebben twee jaar zitting in de CMR; voor 
studenten is de zittingsperiode een jaar. De belangrijkste bevoegdheden zijn initiatief-, 
advies- en instemmingsrecht over vele zaken binnen de gehele hogeschool. De uitwerking 
per domein vindt veelal in de domeinraad plaats.
Contact
www.hva.nl/cmr

Domein medezeggenschapsraad (DMR)
Elk domein heeft zijn eigen deelraad. In de deelraad komt het domeinbeleid aan de orde, 
zoals het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling, het jaarlijkse 
activiteitenplan van het domein en de financiële vertaling daarvan in de domeinbegroting.
In de deelraad zijn de studenten en medewerkers van een domein vertegenwoordigd. De 
overlegpartner van de deelraad is de domeinvoorzitter.
Elk jaar vinden in het voorjaar verkiezingen plaats voor de vertegenwoordiging van studenten 
in de CMR en de deelraden. Alle studenten krijgen daarover bericht. Elke student kan zich 
verkiesbaar stellen en heeft stemrecht.



21

informatica en technische informatica

Contact
www.dmr-mci.nl

Opleidingsadviesraad
De Opleidingsadviesraad (OAR) van Informatica en Technische Informatica bestaat uit 
deskundigen uit het bedrijfsleven. De OAR geeft advies over het onderwijsprogramma, denkt 
mee over de uitvoering van het onderwijs en de plannen voor de komende jaren.
Contact
e: oar-informatica@hva.nl

Opleidingscommissie
Het management wordt geadviseerd door de Opleidingscommissie. In deze commissie zitten 
docenten en studenten uit alle jaren van de opleidingen. Zij geven de opleidingen o.a. advies 
over de OER en het onderwijsprogramma. Er is een gemeenschappelijke opleidingscommissie 
voor Informatica (voltijd en deeltijd) en Technische Informatica.
Contact
e: oc-informatica@hva.nl
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4. Het Onderwijs
toelatIng en InschrIjVIng

Toelating 2011-2012
Je wordt tot de studie Technische Informatica toegelaten als je in het bezit bent van een:
- diploma mbo niveau 4
- diploma havo
- diploma vwo
- een gelijkwaardig Nederlands of buitenlands diploma. Voor studenten met een buitenlands 

diploma verloopt de toelating via de afdeling diplomawaarderen. Een onderzoek naar de 
beheersing van de Nederlandse taal is een vast onderdeel van het toelatingsonderzoek.

 e: diplomawaarderen@hva.nl
 t: 020-5995892 (donderdag afwezig)
 w: www.hva.nl/toelating/waardering_buitenlands_diploma.htm
-  voor personen van 21 jaar en ouder is er nog een andere mogelijkheid: deelname aan een 

Toelatingsonderzoek, de zgn. 21+toets. 
 w: www.hva.nl/toelating/index.htm
Meer informatie staat in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
Daarnaast gelden soms aanvullende eisen en zijn er extra toelatingsmogelijkheden.

Profieleisen havo en vwo
Voor Informatica ben je toelaatbaar met alle profielen.
Voor Technische Informatica moet je wiskunde B of D in je pakket hebben.

Wel havo maar geen wiskunde B?
Voorafgaand aan de opleiding bestaat de mogelijkheid een cursus wiskunde B te volgen 
ter voorbereiding op de toelatingstoets of om je kennis bij te spijkeren. Deze cursus wordt 
aangeboden op vrijdagmiddag van januari tot juni of je kunt deelnemen aan de intensieve 
zomercursus van eind mei tot eind juni. Daarnaast is er ook een zelfstudiecursus. Meer 
informatie over deze mogelijkheden kun je vinden op:
www.hva.nl/toelating/voorbereidendecursussen.htm.

Verkorte opleiding voor mbo’ers en vwo’ers voor (Technische) Informatica
De mbo-opleidingen ICT-beheerder, applicatie-ontwikkelaar/beheerder en netwerkbeheerder 
sluiten uitstekend aan op de richtingen binnen onze opleidingen Informatica en Technische 
Informatica. Als je mbo- ICT niveau 4 met wiskunde hebt en als je op het mbo een relevante 
stage hebt gelopen, kun je de verkorte opleiding van 3 jaar volgen. Je kunt in september of in 
februari beginnen met de opleiding. Ook met andere mbo-diploma’s kun je soms versneld 
studeren. Voor de start van de studie zal altijd een gesprek met de instroomcoördinator van 
de opleiding plaatsvinden waarin je geadviseerd wordt wat voor jou het beste programma 
is. Studenten met een vwo-diploma N&G of N&T kunnen de opleidingen in drieënhalf jaar 
afronden.
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Instroom in februari voor mbo-studenten (Technische) Informatica
Voor studenten met een mbo-niveau 4 diploma op het terrein van ICT is er een mogelijkheid 
te starten met de studie in februari. Het programma is zó gemaakt dat je na een halfjaar kunt 
instromen in het tweede jaar. Je volgt een programma met daarin dezelfde thema’s als de 
groep die in september gestart is. Met een alternatieve vooropleiding is een start in februari 
soms mogelijk na een intakegesprek.

Vrijstellingen
Studenten die op een andere onderwijsinstelling vergelijkbare vakken met een voldoende 
beoordeling hebben afgesloten, kunnen vrijstellingen verkrijgen. Als deze vrijstellingen een 
grote omvang hebben, zoals bij studenten die bij een Universiteit of andere Hogeschool heb-
ben gestudeerd, is het belangrijk tijdig afspraken te maken over de vrijstellingen en eventueel 
een aangepast studieprogramma op te stellen. De vrijstellingen worden altijd beoordeeld 
door de examencommissie van de opleiding.
e: examencommissie-informatica@hva.nl

Inschrijving
Je kunt je via www.studielink.nl inschrijven. Je ontvangt dan binnen enkele weken een brief 
van de HvA met het verzoek een aantal documenten op te sturen. Na ontvangst van de 
documenten en nadat je inschrijving geregeld is, inclusief betaling collegegeld, worden je 
collegekaart, je HvA-pas (facilitycard) en je inlogaccount naar je verstuurd. Dit kan vier tot 
zes weken duren. Om er zeker van te zijn dat je voor aanvang van de studie je collegekaart 
en je account ontvangt, moet je je uiterlijk in juli inschrijven. 
Voor vragen over je inschrijving kun je terecht bij het callcenter van de Centrale Studenten-
administratie, t: 020 595 2790 (bereikbaar van 9.00-17.00 uur) of een e-mail sturen naar het 
Studenten Service Centrum: ssc-lwb@hva.nl.
Antwoord op veelgestelde vragen vind je in de FAQ op de websites:
www.hva.nl/inschrijven/faq.htm en www.ssc.hva.nl/weesperzijde/index.htm.
Wanneer je je kort voor aanvang van het studiejaar inschrijft, raden we je aan ook direct 
contact op te nemen met de opleiding via informatica@hva.nl en 020-5951610.

InDelIng Van het jaar

Een studiejaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer 10 weken. Elke periode noemen we 
een blok. De eerste zeven weken van een blok zijn lesweken. In week 6 van elk blok vinden 
de hertentamens van het vorige blok plaats, met uitzondering van blok 1. In de weken 8, 9 
en 10 van elk blok vinden de afsluitende activiteiten plaats, zoals inhaallessen, tentamens, 
opdrachtbesprekingen en projectpresentaties. In het eerste jaar worden de thema’s, twee of 
drie per blok, doorgaans aan het eind van een blok afgerond. Sommige thema’s lopen over 
meerdere blokken, maar practica en opdrachten worden steeds per blok afgerond. Projecten 
en practica kunnen de gehele tien weken in beslag nemen.
In het jaarrooster, dat in deze studiegids is opgenomen als bijlage, vind je een planning van
de blokken.
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Lestijden
Een lesuur duurt 50 minuten. De lestijden zijn als volgt:

 Lesuur  Tijden

 1    8.30 -   9.20
 2    9.20 - 10.10
 3  10.10 - 11.00
 4  11.00 - 11.50
 5  11.50 - 12.40 
 6  12.40 - 13.30
 7  13.30 - 14.20
 8  14.20 - 15.10
 9  15.10 - 16.00
 10  16.00 - 16.50
 11  16.50 - 17.40
 12  17.40 - 18.30

Informatie over studieonderdelen
In deze studiegids vind je per studiejaar een leerplanschema, waarop je kunt zien wanneer 
welk studieonderdeel gegeven wordt. Direct na de schema’s vind je informatie over de vak-
ken, zoals een gedetailleerde lesstofomschrijving, de wijze waarop de toetsing plaatsvindt, 
hoeveel studiepunten het vak waard is, door wie en in welk blok het vak gegeven wordt. De 
informatie staat ook op: intra.informatica.hva.nl.

Inschrijven tentamens
Het is verplicht je van tevoren in te schrijven voor alle schriftelijke (her)tentamens.
Dat kan online vanaf lesweek 6 voor tentamens of lesweek 2 voor hertentamens, tot uiterlijk 
een week voor het (her)tentamen via het inschrijfsysteem op home.informatica.hva.nl/
inschrijven/.
Als je je niet op tijd hebt ingeschreven of te laat bent op de dag van het (her)tentamen, geldt 
de zgn. twintigminutenregeling. Je dient je dan te melden bij het onderwijsbureau (E0.28). 
Als er voldoende ruimte is, word je twintig minuten na aanvang, samen met evt. anderen 
die zich niet hadden ingeschreven of te laat waren, alsnog toegelaten.
Om te voorkomen dat je onnodig kansen verspeelt, is het als je onverhoopt toch niet aan 
het tentamen kunt deelnemen, noodzakelijk dat je je vantevoren afmeldt bij de tentamen-
organisatie met opgaaf van de reden. 
Contact
e: a.j.kleijn@hva.nl

Tentamenrooster
Vier weken voor de (her)tentamenweek wordt het tentamenrooster via intranet en het 
prikbord op de begane grond gecommuniceerd. De tentamenlokalen worden een week van 
tevoren bekendgemaakt. Dit is na de sluitingstermijn van de inschrijving zodat studenten-
aantallen bekend zijn. Voor het tentamenrooster ga je naar: 
https://intra.informatica.hva.nl/Links/tentamenrooster/index.xml
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Aanwezigheidsplicht bij practica en projecten
Bij veel practica en projecten is aanwezigheid verplicht. Participatie aan groepswerk is ook 
buiten de geroosterde uren verplicht. Anders gezegd: wie deelneemt aan een projectgroep, 
verbindt zich aan het afsprakenschema van het project en zal altijd aanwezig zijn. In dit 
opzicht onderscheiden we ons als opleiding niet van een bedrijf.

Afwezigheid docent
Houd altijd het intranet en de infomonitoren in de gaten om te zien of je docent (onverwacht) 
afwezig is. De infomonitoren hangen in gebouw Kroonjuweel op de begane grond in het 
zelfstudielandschap nabij de balies van de receptie/klantenservice en het onderwijsbureau, 
op de tweede etage in de service corner en in gebouw Kroonhof op de begane grond. 

Afwezigheid student
Als je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij een les of een projectgroepbijeenkomst laat 
het dan je docent persoonlijk weten via een korte e-mail. Kun je door bijzondere omstan-
digheden langere tijd geen les volgen, neem dan contact op met je loopbaanadviseur en de 
studentendecaan. 

structuur Van De opleIDIng
De structuur van de opleiding is te zien in het volgende schema.

Studiepunten
Een studiepunt staat voor een studiebelasting van 28 uur. In een studiejaar kunnen 60 stu-
diepunten behaald worden. Dit betekent dat er van je verwacht wordt dat je per jaar 1680 
uur aan je studie besteedt. De feitelijke studielast en de hoogte van de beoordeling spelen 
géén rol voor het krijgen van een studiepunt. Je haalt voor een onderdeel alle studiepunten 
of geen. De studiepunten worden zo gelijkmatig mogelijk over het jaar verspreid.

Studium Excellentie en Honoursprogramma
Studenten die meer de breedte in willen tijdens hun studie, kunnen deelnemen aan Studium 
Excellentie.

propeDeuse hoofDfase 
 
jaar 1  jaar 2  jaar 3  jaar 4 

Basisprogramma    afstudeerfase
       
    Stage Business  Minor Afstudeer-
     unit  opdracht
60 stp  60 stp  30 stp 30 stp 30 stp 30 stp

Major      Minor Major



27

onderwijs

Excellente studenten wordt aan het eind van hun eerste jaar gevraagd of ze deel willen nemen 
aan het programma Studium Excellentie. Hierin worden naast het reguliere programma voor 
alle studenten uit het domein Media, Creatie en Informatie lezingen, workshops en excursies 
aangeboden over het brede terrein dat het domein bestrijkt. Als je het programma succesvol 
afmaakt krijg je excellentiepunten. Zes voor het tweede jaar. In de afstudeerfase kan je dan 
aan een honoursprogramma deelnemen waar je ook excellentiepunten mee kunt verdienen. 
Het honoursprogramma start in september 2011. Maak je het hele programma af dan krijg 
je bij je diploma een apart certificaat.
Meer informatie vind je op: http://www.studium-excellentie.info/

Studievoortgang
Practica en theorielessen worden meestal in één blok, 10 weken, afgerond. Elke student 
ontvangt na afloop van een blok een overzicht van de behaalde resultaten en een bijgewerkt 
overzicht van zijn studievoortgang. Je studievoortgang wordt nauwkeurig bijgehouden. Je 
kunt je eigen resultaten bekijken in het Student Informatie Systeem (SIS), via www.sis.hva.nl
Het systeem van studievoortgangscontrole legt ook een verantwoordelijkheid bij de student. 
Je dient zelf de resultaten te controleren. Maak je binnen een periode van drie weken na 
het verstrekken van de overzichten geen bezwaar dan worden de studieresultaten definitief.
Voor het aanvragen van het propedeusecertificaat en het diploma dien je zelf het initiatief te 
nemen. Indien je meent aan alle studieverplichtingen inclusief afstudeeropdracht te hebben 
voldaan, dan kun je je diploma aanvragen. Je dient dan de bewijsstukken van de behaalde 
240 punten te overleggen. Driemaal per jaar vindt er een diploma-uitreiking plaats.

Toelating tot een volgende studiefase
Je wordt toegelaten tot een volgende fase als je aan de volgende verplichtingen hebt voldaan:
Van propedeuse naar hoofdfase
Als je in het eerste jaar minder dan 40 studiepunten haalt of niet voldoet aan alle aanvullende
eisen, krijg je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je deze opleiding
bij de HvA niet mag voortzetten.
De aanvullende eisen zijn dat de volgende onderdelen behaald zijn:
- Professionele vaardigheden blok 2, 3, en 4
- Basic Skills
- Principes van Programmeren
Je mag pas deelnemen aan alle projecten in het tweede jaar wanneer het propedeuse- 
assessment is behaald. Je mag pas aan het project in het eerste semester deelnemen als je 
het project uit het eerste semester van jaar 1 hebt behaald. Je mag pas aan het project in het 
tweede semester deelnemen als je het project uit het tweede semester van jaar 1 hebt behaald. 
Zie de OER voor alle specifieke eisen. Deze vind je op de intranetsite en in het OER-boekje 
dat voor 1 oktober beschikbaar is.
Van tweede jaar naar stage
Een afgeronde propedeuse, 48 of meer studiepunten uit het programma van het tweede jaar, 
met inbegrip van alle projecten en het gehele Professional Skills2-programma.
Van stage naar afstudeerfase
De stage is helemaal afgerond.
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Start afstudeerstage
Het tweede jaar is helemaal afgerond én je stage én alle projecten én je hebt 48 studiepunten 
behaald uit de afstudeerfase.
Zie de OER voor alle specifieke eisen.

Bindend afwijzend studieadvies
Als je aan het einde van het eerste studiejaar minder dan 40 studiepunten haalt of niet vol-
doet aan de aanvullende eisen, zoals deze in de OER staan beschreven, krijg je een bindend
afwijzend studieadvies (BAS). 
Het kan zijn dat er een bepaalde reden is waarom je het gewenste aantal punten niet behaald 
hebt, bijvoorbeeld bijzondere familieomstandigheden of ziekte. We raden je aan je loopbaan-
adviseur hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Als je na twee studiejaren nog niet in het 
bezit bent van het propedeusecertificaat, krijg je alsnog een bindend afwijzend studieadvies.

Loopbaanadvies
Je loopbaanadviseur is het eerste aanspreekpunt bij problemen met de studie. Als student krijg 
je een loopbaanadviseur toegewezen, met wie je regelmatig contact hebt over je studievoort-
gang. Je kunt zelf naar je loopbaanadviseur toestappen als je vragen hebt over je studie, vragen 
over studieachterstand doordat je een of meerdere studieonderdelen mist en vragen over het 
plannen van studieactiviteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het resultatenoverzicht 
en van het (digitale) portfoliosysteem, waarin je zelf je vorderingen en prestaties bijhoudt.

Studentenstatuut
Als student aan de Hogeschool van Amsterdam heb je bepaalde rechten en plichten. Deze zijn 
vastgelegd in het Studentenstatuut. Het Studentenstatuut ligt ter inzage bij de mediatheken, 
bij de decanen en is te vinden op www.juridisch.hva.nl.

OER
De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding is onderdeel van het Studen-
tenstatuut van de HvA. De OER wordt gepubliceerd op: intra.informatica.hva.nl en is gratis 
verkrijgbaar bij de opleiding.

Klachtenregeling
Uitgangspunt van alle medewerkers is om het werk naar beste weten uit te voeren. Deson-
danks bestaat er de mogelijkheid van fouten en misverstanden. In een dergelijk geval wordt 
aangeraden contact op te nemen met degene die deze fout gemaakt heeft c.q. met wie dit 
misverstand speelt. Niet altijd is dit echter een oplossing. Voor die situaties heeft de opleiding 
een klachtenregeling. Raadpleeg hiervoor bijlage IV.

Aanvraag propedeuse
Als je alle 60 studiepunten van jaar 1 hebt behaald, kun je je propedeuse aanvragen. Dit doe 
je door het daartoe bestemde formulier in te vullen. Dit vind je op intra.informatica.hva.
nl onder Links bij Formulieren en handleidingen. Bij de aanvraag lever je een kopie van je 
ID-kaart of paspoort in bij de cijferadministratie met een cijferlijst waarop al je resultaten 
staan. Tweemaal per jaar vindt er een propedeuse-uitreiking plaats.
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Aanvraag diploma
Als je aan alle studieverplichtingen, stage en afstudeeropdracht hebt voldaan, kun je je 
diploma aanvragen. Dit doe je door het daartoe bestemde formulier in te vullen. Dit vind 
je op: intra.informatica.hva.nl onder Links bij Formulieren en handleidingen. Je dient het 
aanvraagformulier voorzien van een handtekening van je businessunitmanager samen met 
je cijferlijst en een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren bij de cijferadmini-
stratie. Driemaal per jaar vindt er een diploma-uitreiking plaats. Zie voor de details: intra.
informatica.hva.nl/ content/afstudeerfase/diploma/.

Beëindiging studie
Als je wilt stoppen met je studie, vraag je bij je loopbaanadviseur een exitgesprek aan. Via 
Studielink kun je je uitschrijven. Vergeet niet je collegekaart in te leveren bij het Studen-
tenservicecentrum.

Bachelor of ICT
Afgestudeerden van de opleidingen Informatica en Technische Informatica krijgen de ba-
chelortitel: Bachelor of ICT. Deze titel is een uitvloeisel van de landelijke invoering van de 
bachelor-/masterstructuur in hoger en wetenschappelijk onderwijs, waarmee Nederland 
aansluiting zoekt bij de rest van Europa. Desgewenst kan in plaats van de bachelortitel de 
titel ingenieur (ing.) gevoerd worden. 
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5. De opleiding als bedrijf: ITopia
structuur Van De opleIDIng

De structuur van de opleiding is te zien in het volgende schema.

ITopia
Bedrijven verwachten tegenwoordig van afgestudeerden dat zij naast hun technische vaardig-
heden ook in staat zijn goed te functioneren binnen en buiten het bedrijf. Zo wordt van een 
Bachelor of ICT verwacht dat hij zelfstandig en in groepsverband problemen projectmatig kan 
oplossen en dat hij kan communiceren met collega’s en niet-vakgenoten. Om steeds helder 
voor ogen te houden waar onze opleidingen voor opleiden, hebben wij gekozen voor een 
bedrijfsmodel. Als je bij ons komt studeren, ben je werkzaam bij het bedrijf ITopia. ITopia 
streeft ernaar medewerkers op te leiden tot professionals en doet dit door ze de helft van 
hun tijd te laten werken in projecten. Zij werken in kleine groepjes aan een opdracht, er is 
beperkte begeleiding en de resultaten moeten zowel schriftelijk als mondeling gepresenteerd 
worden aan de opdrachtgever. Daarnaast besteden de medewerkers hun tijd aan cursussen 
die helpen bij het verkrijgen van de competenties die zij nodig hebben om een waardevolle 
professional te worden. Je wordt eerst aangesteld als junior medewerker met een tijdelijk 
contract; na het behalen van je propedeuse word je vaste junior medewerker.

Acquisitie en Kwaliteit

HRM

Business Unit manager

Medewerkers

(6x)

Medewerker acquisitie

Medewerker HRM

Internationale contacten

Detachering

Directeur

System & Network
Engineering

Technical
Computing

So�ware
Development

Game
Development

Human Centered
Design

IT
Management
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Beroepsdomeinen
ITopia kent zes beroepsdomeinen
•  System and Network Engineering
•  Technical Computing
•  Software Engineering
•  Game Development
•  Human Centered Design
•  IT management

System and Network Engineering
Het domein System and Network Engineering ligt op het snijvlak van informatietechnologie 
en telecommunicatie. Een System and Network Engineer is verantwoordelijk voor ontwerp, 
implementatie, beheer en onderhoud van de computer/netwerkinfrastructuur van bedrijven.
Deze infrastructuur heeft een netwerkcomponent en een systeemcomponent en tegenwoor-
dig valt daar steeds vaker ook de telecommunicatie onder, bijvoorbeeld in de vorm van IP 
telefonie. Afhankelijk van het type bedrijf zal bij de werkzaamheden de nadruk liggen op 
de systemen of juist op de netwerkcomponenten van de infrastructuur.
Besturingssystemen, Operating Systems, en netwerkprotocollen spelen in dit vakgebied 
de hoofdrol. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan Internet als illustratie van 
netwerktechnologie en aan unix (linux) als praktische illustratie van de theorie van bestu-
ringssystemen.

Technical Computing
Binnen het domein van de Technical Computing liggen alle zaken die met zowel de hardware 
als de software van computers te maken hebben. Naast Software Engineering en System 
and Network Engineering wordt er specifiek aandacht besteed aan Embedded Systems en 
Industrial Automation.
Embedded Systems
In het hart van alle intelligente apparaten zit een ingebouwde of ‘embedded’ computer. 
Een dergelijk computersysteem heet een embedded system. Je vindt ze in alle moderne 
toepassingen zoals mobiele telefoons, dvd-recorders, parkeerautomaten, toegangscontro-
lesystemen en RFID. In overleg met opdrachtgevers en toekomstige gebruikers worden 
ontwerpspecificaties vastgesteld die aan het ontwerp en de bouw van de software en de 
hardware voorafgaan. De TC’er bouwt de software en een deel van de hardware. Het testen 
van deze software op betrouwbaarheid en correctheid is een essentieel onderdeel van dat 
proces. De BU Embedded Systems werft opdrachten in de consumentenelektronica, in de 
industrie en in de gezondheidszorg.
Industrial Automation
Op steeds meer plekken werken zelfstandige machines samen om een product te maken, in 
fabrieken maar ook op containerterminals of in drukkerijen. Dit is het werkterrein van de 
Industrial Automation. Hier werken altijd multidisciplinaire teams van technici, managers en 
ICT’ers. De TC’er is degene die het geheel overziet en een systeem ontwerpt. Zo kan hij intelli-
gente machines, zoals robots, programmeren en hij kan netwerken ontwikkelen die de machi-
nes met elkaar laten communiceren. Daarnaast ontwikkelt hij een systeem waardoor het ge-
heel bestuurd wordt en waardoor de bedrijfsleiding van relevante informatie wordt voorzien.
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Software Engineering
De Software Engineer werkt sterk projectmatig en is gericht op het analyseren, ontwerpen, 
bouwen en implementeren van softwaresystemen, ten behoeve van de efficiëntie en effecti-
viteit van bedrijfsprocessen. In het traject van de ontwikkeling van nieuwe softwaresystemen 
speelt de gebruiker een steeds belangrijkere rol. De Software Engineer moet dus een gezonde 
portie communicatievaardigheid meenemen om de wensen van de klant te achterhalen en 
ze te vertalen in een gebruiksvriendelijk eindproduct. Belangrijke begrippen uit de wereld 
van de Software Engineer zijn objectoriëntatie, UML, programmeren, rapid application 
development, DSDM, Agile/Scrum, SOA, Design Patterns, case-tools, relationele databases 
en internet. De Software Enigineer werkt naast het bovengenoemde ook in de volgende 
rollen in het bedrijfsleven:
De Software Architect vertaalt een concept naar een concrete technische oplossing, rekening 
houdend met de eisen en wensen van de klant en de (on)mogelijkheden van de beoogde 
oplossing. Hij/zij is verantwoordelijk voor de mapping van functionaliteiten binnen de 
gekozen oplossing. Daarnaast heeft hij/zij de inhoudelijke technische verantwoordelijkheid 
over het complete ontwikkeltraject van middelgrote tot grotere projecten.
De Informatie Analist opereert voornamelijk in het voortraject van een automatiseringspro-
ject. Hij/zij stelt de informatieplannen op, zet de systeemarchitectuur op en maakt technische 
en functionele systeemontwerpen.

Game Development
De Game Developer werkt sterk projectmatig en is gericht op het analyseren, ontwerpen, 
bouwen en implementeren van games. Vanuit de game-industrie is er een grote vraag naar 
hoogopgeleide medewerkers om op internationaal niveau te kunnen blijven meedraaien. Er 
is grote behoefte aan artists, developers, (interaction-) designers en producenten. De deve-
lopers en designers ontwikkelen en realiseren de voor games noodzakelijke gecompliceerde 
interactiemodellen. De producenten vervullen functies bij het realiseren van dergelijke – 
zowel technische als inhoudelijke - complexe projecten. Vanwege de aard van veel van de 
technisch complexe opdrachten in de snel veranderende gamewereld is er een voorkeur voor 
hoogopgeleide en breed inzetbare mensen. Gamebedrijven zijn erg divers en beslaan een 
groot gebied, variërend van simulaties tot advergaming, van consoles tot mobiele platformen 
en van Alternate Reality Games tot ubiquitous computing.
Aan programmeurs voor Massive Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG) 
worden heel andere eisen gesteld dan aan interaction designers voor bijvoorbeeld een flash 
game in een advertentiecampagne. Waar de komende jaren behoefte aan is, zijn met name 
professionals in Game Technology, Game Play Design, Game Management en in de Serious 
Games branche.

Human Centered Design
De Human Centered Designer is de intermediair tussen de programmeurs van software-
systemen en de organisaties en gebruikers waarvoor die systemen gemaakt worden. Als lid 
van een multidisciplinair team weet de Human Centered Designer de eisen en wensen van 
de (eind-)gebruikers te vertalen naar het meest ideale softwareproduct. Gebruiksgemak en 
gebruikerservaring staan hierbij centraal. Voor de Human Centered Designer is de brede 
context van de omgeving -organisatie, doelgroep, cultuur, maatschappij- waarin een product 
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gebruikt gaat worden elementair. De expertise van de Human Centered Designer bestaat 
uit een combinatie van kennis uit diverse vakgebieden, zoals informatica, human-computer 
interaction, ergonomie, psychologie, kunst en vormgeving, organisatiekunde, mediaweten-
schap en filosofie.
Drie belangrijkste beroepsprofielen zijn de usability engineer, front-end developer en in-
teraction designer.
De Usability Engineer adviseert en waakt over de gebruiksvriendelijkheid van (ICT-) syste-
men. Hij is op de hoogte van het brede scala aan test- en evaluatiemethoden en is in staat om 
hier de juiste selectie in te maken voor de gegeven situatie. De focus van de Usability Engineer 
ligt altijd op de gebruiker en hoe hij voor hem het maximale uit het product kan halen.
De Front-end Developer implementeert design en interactie in de browser, op het scherm of 
in een fysieke interface. Hij levert uiteindelijk een halffabricaat dat geïntegreerd kan worden 
in de back-end. De Front-end Developer is in staat om de schakel te zijn tussen de Designers 
en de Software Engineers.
De Interaction Designer is een probleemoplosser. Hij bedenkt nieuwe, innovatieve niet-stan-
daard oplossingen voor (bedrijfs-)problemen. Hij is op de hoogte van media en technologie 
en weet hoe hij deze kan combineren en inzetten om een doel te bereiken. De Interaction 
Designer heeft altijd de gebruiker voor ogen. Hij doet onderzoek en valideert zijn ideeën en 
ontwerpen door middel van gebruikersonderzoek. Hij kan zijn oplossingen op verschillende 
manieren visualiseren en is in staat om (technische) prototypes te bouwen.

IT Management
Het beroepsdomein IT Management is opgebouwd met het oog op drie duidelijk omschre-
ven beroepsprofielen te weten: ICT Architect, IT Service Manager en Business Information 
Manager.
De ICT- Architect bewaakt en beheert de principes die leiden tot uitgangspunten, regels,
richtlijnen en standaarden over de manier waarop een onderneming haar informatievoor-
ziening vorm geeft en gebruikt. De ICT- Architect bewaakt de ICT-architectuur in projecten, 
infrastructuur en applicaties. Een architect, die een veranderproject moet leiden, dient ver-
andermanagementvaardigheden te hebben. Een architect die een project leidt, moet project-
managementvaardigheden hebben. Beide beroepsrollen vragen uitgebreide interpersoonlijke 
vaardigheden, een goed inzicht in algemene ICT-technieken en bedrijfskundige aspecten.
De IT Service Manager richt zich op de bedrijfskundige en informatiekundige aspecten 
van informatie- en communicatietechnologische beheersprocessen. Informatiesystemen 
in bedrijven worden van een steeds grotere complexiteit die om beheersing vraagt. Een 
veelheid van software in duizend-en-één verschillende versies, een machinepark met zeer 
uiteenlopende configuraties, verschillende bedrijfsnetwerken, dat alles vraagt om iemand 
die overzicht over het geheel houdt. Belangrijke begrippen voor de IT Service Manager zijn 
kwaliteit, verandermanagement, service level agreements, versie- en configuratiebeheer. Hij 
heeft een breed overzicht over het gehele vakgebied en is een uitstekende communicator.
De Business Information Manager richt zich op de bedrijfskundige en informatiekundige 
aspecten van informatie- en communicatietechnologische toepassingen binnen de bedrijfs-
processen. De Business Information Manager speelt de rol van bruggenbouwer tussen be-
drijfsvoering en informatiesysteem. Hij heeft inzicht in de organisatie van het bedrijf en in de 
informatiestromen in dat bedrijf en weet die twee met elkaar in overeenstemming te brengen, 
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al of niet door het inzetten van informatietechnologie. De Business Information Manager 
heeft goed inzicht in de (on-)mogelijkheden van de techniek. Hij heeft brede kennis op het 
gebied van informatica, maar onder andere ook op het gebied van (verander)management, 
bedrijfseconomie en bedrijfsorganisatie. Vanzelfsprekend zijn de vaardigheden om met 
mensen om te gaan uitstekend ontwikkeld.
Het curriculum van IT Management is vanaf blok 1, jaar 1 rond deze beroepsprofielen 
opgebouwd. In de afstudeerfase, kunnen studenten zich specialiseren in één van deze be-
roepsprofielen, door middel van projecten en door de afstudeerstage.

relatIes met BeDrIjVen
ITopia heeft een intensieve relatie met het bedrijfsleven. Met een deel van deze relaties 
hebben wij het leerplan van de opleidingen ontwikkeld, zodat wij daadwerkelijk studenten 
voorbereiden op de praktijk. Door samenwerkingscontracten zorgen wij ervoor dat onze 
opleidingen met beide benen op de grond blijven staan. De studenten merken veel van die sa-
menwerking: vertegenwoordigers van het bedrijfsleven verzorgen gastcolleges of nemen deel 
aan projecten en ook fungeren ze als extern deskundigen in jury’s en op afstudeerzittingen.
Een speciale vorm van samenwerking is het Meesterwerk, een combinatie van leren en 
werken. Meer hierover lees je in hoofdstuk 6 in de paragraaf over de afstudeerfase.

competentIes
Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitude, oftewel houding, 
die vereist is om als professional in de ICT te functioneren. Kennis doe je meestal op tijdens 
de cursussen, terwijl je vaardigheden en de juiste attitude kunt leren tijdens de projecten.
De competenties waaraan een Bachelor of ICT moet voldoen, zijn beschreven in het boekje 
“Bachelor of ICT”. Je kunt de competenties voor onze opleidingen terugvinden in de com-
petentietabel in bijlage A van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
Natuurlijk kun je niet in één keer de competenties verwerven die noodzakelijk zijn voor een 
(Technisch) Informaticus. De studie is zo opgebouwd dat je werkt aan het verwerven van 
alle competenties, elk jaar op een hoger niveau.

assessments als oVergang tussen De VerschIllenDe 
programmafasen
In het bedrijfsleven worden assessments steeds vaker gebruikt om te meten of iemand ge-
schikt is voor een bepaalde functie.
Bij een assessment wordt gekeken of je de vereiste competenties bezit. Een assessment is 
iets anders dan een toets. Bij toetsen wordt namelijk teruggekeken of je je bepaalde kennis 
en vaardigheden hebt eigen gemaakt, terwijl bij een assessment wordt gekeken of je in staat 
bent bepaalde taken professioneel uit te voeren die je in de toekomst worden opgedragen.
Bij een assessment gaat het om kennis, vaardigheden én attitude. Concreet betekent het dat 
je bewijst dat je competent genoeg bent om aan de volgende fase deel te nemen.
ITopia streeft ernaar dat al haar medewerkers de competenties verwerven die nodig zijn om 
als professional te functioneren. Daartoe zijn er drie assessments in de opleiding opgenomen: 



3636

opleiding

aan het einde van de propedeuse, in de eerste helft van het derde jaar tijdens de stage en aan 
het einde van de opleiding.
Een assessment geeft je het inzicht of je geschikt bent voor je toekomstige beroep en of je 
op de goede weg bent om een professional te worden. In hoofdstuk 6 is beschreven hoe het 
propedeuse-assessment eruit ziet. De stage- en afstudeerstage-assessments zijn beschreven 
bij, respectievelijk, het tweede jaar en de afstudeerfase.

InternatIonalIserIng
Het beroepenveld waarvoor (Technische) Informatica opleidt, krijgt steeds meer een inter-
nationaal karakter.
De internationale sfeer binnen onze opleidingen komt tot uiting in een aantal Engelstalige 
projecten die de studenten uitvoeren. In die projecten komen de opdrachtgevers uit het 
buitenland en is de communicatie in het Engels. Ook het gebruik van Engels studiemateriaal 
komt veel voor. Bovendien worden in de afstudeerfase sommige vakken in het Engels gedo-
ceerd vanwege de aanwezigheid van buitenlandse studenten. Tijdens de stage en afstudeerfase 
kunnen studenten daadwerkelijk naar het buitenland gaan door óf een semester te studeren 
bij één van onze partner instellingen in het buitenland óf door een (afstudeer)stage in het 
buitenland te doen. Tevens is er de mogelijkheid om mee te doen aan een aantal tweeweekse 
internationale projecten met studenten uit verschillende landen.
Kijk voor meer informatie op de intranetsite: studie en stage in het buitenland of informeer
bij mw. M. Nijenhuis, e: m.l.c.nijenhuis-stelder@hva.nl.

Engelse taalvaardigheid
Om goed te kunnen functioneren in een internationale omgeving is een goede Engelse taal-
vaardigheid noodzakelijk. Daarop word je tijdens de eerste maanden van de studie getoetst.
Volgens het Common European Framework of Reference for Languages wordt je niveau 
vastgesteld. Een afgestudeerde hbo’er dient minimaal niveau B2 te hebben. Indien je dit 
niveau nog niet bezit, krijg je advies over het bereiken van het vereiste niveau. Dit betekent 
in de praktijk het volgen van enkele cursussen. Deze cursussen worden door de opleiding 
aangeboden. Ze kunnen in het eerste en tweede jaar gevolgd worden.

KwalIteItszorg
Regelmatig wordt je mening gevraagd over verschillende onderdelen van de opleiding, hetzij 
door middel van schriftelijke enquêtes hetzij door middel van een gesprek. De Nationale 
Studenten Enquête word je aangeboden. De uitkomsten zijn te vinden op de kwaliteitspa-
gina van de intranetsite. De uitkomsten van de evaluaties worden periodiek gebruikt om 
ons onderwijs te verbeteren. 
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6. Studieprogramma
In dit hoofdstuk vind je een beschrijving van het gehele studieprogramma van de opleiding, 
ingedeeld naar fase. Je treft achtereenvolgens een beschrijving van de fase, een leerplanschema 
en de lesstofomschrijving per thema of project aan.

Opbouw van het programma
Het eerste blok van onze opleidingen is gemeenschappelijk. Tijdens dit blok maak je kennis 
met een groot deel van het kleurenpalet waar een ICT’er uit kan kiezen en waarin hij uitein-
delijk werkzaam zal worden. Na het eerste blok maak je een keuze voor één van de volgende 
richtingen: System and Network Engineering, Technical Computing, Software Engineering, 
Game Development, Human Centered Design of IT Management.
In het eerste en tweede jaar van de opleiding krijgt iedereen een gedegen brede basis voor 
het uitoefenen van een functie binnen de ICT. Dit betekent dat je je verdiept in de richting 
die je gekozen hebt, maar dat je je daarnaast ook ontwikkelt binnen het gehele ICT-domein.
In het basisprogramma is uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijke 
vaardigheden op sociaal en communicatief vlak. Niet alleen de opleiding, maar ook het be-
drijfsleven is ervan overtuigd dat een dergelijk breed basisprogramma de beste start is voor 
een loopbaan. Het basisprogramma wordt afgerond met de stage. Dit is een oriënterende 
stage die je uitvoert in een bedrijf. Het is de eerste opdracht waarbij je zelfstandig opereert, 
waarbij je overigens zowel vanuit het bedrijf als vanuit de opleiding op een degelijke bege-
leiding kunt rekenen.
Na het basisprogramma kom je in de afstudeerfase. Na een succesvol afgeronde stage kies 
je voor een domein waarin je je wilt verdiepen, de zogenaamde businessunit (BU). De BU’s 
staan verderop in deze gids beschreven. Je zult dan een jaar vanuit de BU werken en leren. 
Je maakt met je loopbaanadviseur een individueel programma. 
Na een goed afgerond examen ben je Bachelor of ICT.
Voor een gedetailleerde indeling en invulling van het leerplan verwijzen we naar de leerplan-
nen die per studiefase later in dit hoofdstuk zijn opgenomen.

propeDeuse hoofDfase 
 
jaar 1  jaar 2  jaar 3  jaar 4 

Basisprogramma    afstudeerfase
       
    Stage Business  Minor Afstudeer-
     unit  opdracht
60 stp  60 stp  30 stp 30 stp 30 stp 30 stp

Major      Minor Major
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Funderend onderwijs
Ondanks de nadruk op projectonderwijs realiseert de opleiding zich dat niet alle kennis via 
een project verworven kan worden. Vandaar dat er gedurende de gehele opleiding studie-
onderdelen worden aangeboden waarin theoretische concepten centraal staan. Kennis en 
vaardigheden doe je ook op door middel van thema’s en vakken.

Professional Skills
De constatering dat projectvaardigheden en ‘soft skills’ tot de belangrijkste competenties van 
de (Technisch) Informaticus behoren, heeft geleid tot een programma dat we Professional 
Skills (PROF) hebben genoemd. Zowel in het eerste als in het tweede jaar ben je verplicht 
om PROF te volgen. Naast de bovengenoemde vaardigheden komen in dit programma aan 
de orde: zelfreflectie, morele en ethische kwesties, maar ook stagevoorbereiding, student-
assistentschap en loopbaanbegeleiding. Verder wordt van je verwacht dat je gedurende de 
jaren dat je studeert een digitaal portfolio bijhoudt om je ontwikkeling zichtbaar te maken.

Basic Skills
Basic Skills zijn vaardigheden die absoluut noodzakelijk zijn om je studie tot een goed einde 
te brengen en om je staande te houden als ICT-professional.
Aan het einde van blok 1 in het eerste jaar doe je drie toetsen, namelijk voor wiskunde, En-
gels en Nederlands. Op basis van de uitslag van de gemaakte toetsen wordt gekeken of je in 
aanmerking komt voor extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt aangeboden in de 
vorm van cursussen en is verplicht voor degenen die de toets onvoldoende hebben gemaakt.

jaar 1

Beschrijving jaar 1
Centraal in het leerplan van het eerste jaar staan grote projecten, EXPO, Outfit en Get 
Connected.
In een project werk je samen aan een product voor een opdrachtgever. Uiteraard doe je dit 
in een team. Er zijn daarbij ook workshops en trainingen waarin je kennis en vaardigheden 
opdoet die je nodig hebt om het project succesvol af te ronden. Uitgangspunt van elk project 
is een op te leveren eindproduct, zoals een nieuwe attractie voor in de openbare bibliotheek 
Amsterdam of een nieuw systeem om je aanwezigheid in de digitale wereld te organiseren.
Gedurende het hele jaar loopt naast de projecten het programma PROF, waarin aandacht 
wordt besteed aan projectvaardigheden, communicatieve vaardigheden en loopbaanbege-
leiding.
Naast het project en PROF heb je in elk blok een aantal thema’s. In de thema’s leer je op ver-
schillende manieren: via hoorcolleges, werkcolleges, practica, opdrachten en miniprojecten.
Steeds ben je bezig met het verwerven van de (sub-)competenties die je nodig hebt om een 
goede (Technische) Informaticus te worden.

Propedeuse-assessment
Het eerste jaar rond je af met het propedeuse-assessment. Hiermee bewijs je aan ITopia dat 
je over de benodigde competenties beschikt om een vaste aanstelling te krijgen, wat betekent 
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dat je wordt toegelaten tot het tweede jaar. Informatie over de competenties staat in hoofdstuk 
5 en in bijlage III staan alle competenties op een rij. Op: www.IT-opia.nl kun je vinden waar 
je de subcompetenties kunt behalen.
Het assessment dat je aan het eind van de propedeuse doet, bestaat uit twee delen. Eén deel 
bereid je voor met een groepje, waarbij je feedback geeft en krijgt; het tweede deel is een 
gesprek over je portfolio in een bijeenkomst met zes studenten en twee assessoren. De as-
sessments worden halverwege het vierde blok afgenomen.

Studiebegeleiding
Elke groep (klas) heeft een loopbaanadviseur die de lessen PROF verzorgt.

Tutoring
Tutoring is vakinhoudelijke begeleiding, verzorgd door ouderejaarsstudenten. Deze tutor-
studenten zijn goed in hun vakgebied en zijn in staat om dit over te brengen op propedeu-
sestudenten.
Studenten die meer uitleg nodig hebben of zelf vragen hebben over de stof, kunnen gebruik 
maken van tutoring. Zij kunnen dit melden bij hun loopbaanadviseur. Deelnemen aan 
tutoring is niet verplicht. Als je eenmaal bent begonnen met tutoring ben je wel verplicht 
aanwezig te zijn en actief deel te nemen.

Student-mentoren
Iedere klas krijgt in het eerste jaar een student-mentor. Deze mentor komt geregeld in de 
PROF-les en zal studenten wijzen op zaken die van belang zijn om het eerste jaar goed door 
te komen. Bovendien kan de mentor altijd gemaild worden. Student-mentoren en loopbaan-
adviseurs hebben regelmatig contact. Als studenten behoefte hebben aan extra begeleiding 
bij een bepaald vak, wordt dit via de student-mentor geregeld.

Propedeusecertificaat
Als je alle 60 studiepunten van het propedeuseprogramma en het propedeuse-assessment 
hebt behaald, dien je je propedeusecertificaat aan te vragen. De feestelijke uitreiking van 
deze certificaten vindt tweemaal per jaar plaats, eind juni of begin juli en in februari. De 
data staan in het jaarrooster.

Bindend afwijzend studieadvies
Je dient in het eerste jaar het volgende behaald te hebben:
Minimaal 40 studiepunten uit het propedeuseprogramma met inbegrip van:
-  PROF
-  Basic Skills
-  Principes van Programmeren
Zie de Onderwijs- en examenregeling voor de precieze formulering van deze eisen.
Als je niet aan alle hierboven omschreven eisen voldoet, kan je een bindend afwijzend studie-
advies krijgen, wat betekent dat je het volgende studiejaar de opleiding niet mag voortzetten.
Het kan zijn dat er een bepaalde reden is waarom je het gewenste aantal studiepunten niet 
behaald hebt. Het is raadzaam de decaan, en/of je loopbaanadviseur hiervan tijdig op de 
hoogte te brengen.
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Leerplan jaar 1
In het hiernavolgende leerplanschema vind je alle thema’s en projecten die je in het eerste 
jaar krijgt. In de volgende paragraaf staan hiervan de beschrijvingen. Daarin staan onder 
andere: de competenties waar je aan werkt tijdens dit studieonderdeel, de toetsingsregels, 
de werkwijze, de docent die de eindverantwoordelijkheid draagt en het studiemateriaal.
Voor alle thema’s en projecten wordt een site gemaakt waarop meer informatie te vinden is. 
De sites zijn te vinden op: http://intra.informatica.hva.nl. De leerplannen verschillen per 
richting na blok 1. Kijk naar de richting van jouw keuze voor de inhoud van het programma.
Na blok 1 maak je een keuze voor een richting. Zoals je uit de schema’s kunt opmaken, wor-
den sommige thema’s en projecten in meerdere richtingen aangeboden. Dit betekent dat je 
na blok 2 nog tamelijk gemakkelijk kunt switchen; na blok 3 zal je met je loopbaanadviseur 
een programma moeten maken om de gemiste onderdelen in te halen.
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system and network engineering

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

EXPO 
Multidisciplinair 
project 
12 stp

project OUTFIT 
6 stp

project Get Connected 
12 stp

Network Technology
- Networking Basics 
3 stp

Organisatiekunde en 
Informatiesystemen 
3 stp

Beheer van IT vol-
gens een standaard
3 stp

UML

3 stp

Databases 1 

3 stp

Operating Systems - 
Architecture 
3 stp

Programming 
Principles 
3 stp

Professional Skills 
6 stp

Basic skills 
3 stp

 

technical computing

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

EXPO 
Multidisciplinair 
project 
12 stp

project OUTFIT 
6 stp

project Get Connected 
12 stp

Network Technology
- Networking Basics 
3 stp

Object Oriented 
programming
3 stp

Industrial 
 Automation 1
3 stp

UML

3 stp

Embedded Systems 1

3 stp

Operating Systems - 
Architecture 
3 stp

Programming 
Principles 
3 stp

Professional Skills 
6 stp

Basic skills 
3 stp
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software engineering

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

EXPO 
Multidisciplinair 
project 
12 stp

project OUTFIT 
6 stp

project Get Connected 
12 stp

Network Technology
- Networking Basics 
3 stp

Object Oriented 
programming
3 stp

Media in context

3 stp

UML

3 stp

Databases 1

3 stp

Operating Systems - 
Architecture 
3 stp

Programming 
Principles 
3 stp

Professional Skills 
6 stp

Basic skills 
3 stp

game Development

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

EXPO 
Multidisciplinair 
project 
12 stp

project OUTFIT 
6 stp

project Get Connected 
12 stp

UML

3 stp

Object Oriented 
programming
3 stp

Simulatietechniek

3 stp

Game 
Development 1
3 stp

Interaction Design 

3 stp

Media in context

3 stp

Programming 
Principles 
3 stp

Professional Skills 
6 stp

Basic skills 
3 stp
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human centered Design

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

EXPO 
Multidisciplinair 
project 
12 stp

project OUTFIT 
6 stp

project Get Connected 
12 stp

Interaction Design

3 stp

Network Technology
- Networking Basics
3 stp

Organisatiekunde en 
Informatiesystemen
3 stp

UML

3 stp

Databases 1

3 stp

Media in context

3 stp

Programming 
Principles 
3 stp

Professional Skills 
6 stp

Basic skills 
3 stp

It management

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

EXPO 
Multidisciplinair 
project 
12 stp

project OUTFIT 
6 stp

project Get Connected 
12 stp

Network Technology
- Networking Basics 
3 stp

Organisatiekunde en 
Informatiesystemen
3 stp

Beheer van IT vol-
gens een standaard
3 stp

UML

3 stp

Databases 1

3 stp

Media in context

3 stp

Programming 
Principles 
3 stp

Professional Skills 
6 stp

Basic skills 
3 stp
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Versnelde stroom voor mbo’ers
Als je toegelaten wordt tot de versnelde stroom gaan we ervan uit dat je al competenties 
verworven hebt op het mbo of elders. In een gesprek voor aanvang van de studie wordt dit 
gecontroleerd. Je krijgt dan een ander programma waarbij je vrijstelling krijgt voor EXPO en 
Outfit. Het programma is zó gemaakt dat je vanaf blok 2 van het eerste jaar ook deelneemt 
aan tweedejaars projecten en thema’s. De propedeuse is pas afgerond aan het eind van het 
eerste jaar, omdat dan pas PROF afgerond is. Als alles goed gaat, heb je na anderhalf jaar de 
propedeuse en de verdiepingsfase afgerond en ga je naar de afstudeerfase. Je kunt vrijstelling 
voor de oriënterende stage aanvragen.
Studenten in de versnelde stroom moeten aan gelijksoortige regels voldoen als de reguliere 
studenten. Dit betekent dat zij in het eerste jaar minimaal 40 punten moeten halen waarbij 
de vrijstellingen niet meetellen. Daarnaast gelden dezelfde eisen als voor de reguliere stroom, 
PROF en Basic Skills.
Dan worden door de examencommissie de volgende vrijstellingen verleend:
EXPO 12 stp
Outfit 6 stp
Ook studenten uit deze groep sluiten het eerste jaar af met een assessment.

Versnelde stroom voor vwo’ers
Als je met een vwo-diploma N&G of N&T aan de opleiding begint, kun je middels een spe-
ciaal traject sneller door de opleiding. Je kunt dan in drieënhalf jaar de opleiding voltooien.
Om dit te bereiken, wordt met de vwo’ers een programma gemaakt waarbij ze deels met de 
reguliere stroom en deels met de versnelde mbo-stroom meedoen. Er zijn niet veel vrijstel-
lingen maar als vwo’er kun je sneller door de stof heen.

Leerplanschema versnelde stroom (Technische) Informatica instroom 2011-2012
Hieronder staat het leerplanschema van het hele basisprogramma van de versnelde stroom, 
waarin de tweedejaars onderdelen donker gekleurd zijn. De blokboekbeschrijvingen van 
de thema’s en projecten staan voor eerstejaars vakken bij Jaar 1 en voor tweedejaars vakken 
bij Jaar 2.

Leerplanschema’s jaar 1 versnelde stroom 2011 – 2012
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system and network engineering
1e Semester 2e Semester 3e Semester
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6
Professional Skills
8 stp

Professional Skills 2
8 stp

Project Get Connected versneld
12 stp

Project Prove IT
14 stp

Project Virtualisatie
13 stp

Programming 
Principles 

3 stp

Network 
Technology - 
Networking 
Basics
3 stp

Operating 
Systems - 
Architecture

3 stp

Beheer van IT 
volgens een 
standaard

3 stp

CISCO

6 stp
Databases 1

3 stp

Organisatie-
kunde en 
Informatie-
systemen
3 stp

 Linux

3 stp

Operating 
Systems - 
Memory 
Management
3 stp

IT Service Management

6 stp
UML

3 stp

Keuzethema 
jaar 2
3 stp

Keuzethema 
jaar 2
3 stp

Basic skills
3 stp

Bedrijfspunt
1 stp

technical computing
1e Semester 2e Semester 3e Semester
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6
Professional Skills
8 stp

Professional Skills 2
8 stp

Project Get Connected versneld
12 stp

Project Prove IT
14 stp

Project RAIL
13 stp

Programming 
Principles 

3 stp

Object 
Oriented 
Programming 
3 stp

Operating 
Systems - Ar-
chitecture
3 stp

Algoritmen en Datastructuren

6 stp
Embedded 
Systems 1
3 stp

Industrial 
Automation 1
3 stp

Industrial 
Automation 1
3 stp

Industrial 
Automation 2
3 stp

Embedded systems 2

6 stp
Verplicht 
keuzethema 
Databases 1

3 stp

Network 
Technology – 
Networking 
Basics
3 stp

C++

3 stp
UML
3 stp
Basic Skills
3 stp

Bedrijfspunt
1 stp
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software engineering
1e Semester 2e Semester 3e Semester
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6
Professional Skills
8 stp

Professional Skills 2
8 stp

Project Get Connected versneld
12 stp

Project Prove IT
14 stp

Project Digitale Leeromgeving
13 stp

Programming 
Principles 

3 stp

Object 
Oriented 
Programming
3 stp

Operating 
Systems - 
Architecture
3 stp

Media in 
Context

3 stp

Algoritmen en Datastructuren

6 stp
Databases 1

3 stp

Network 
Technology – 
Networking 
Basics
3 stp

Agile Software 
Engineering

3 stp

Data-
warehousing

3 stp

WEB

6 stp
UML

3 stp

Keuzethema 
jaar 2
3 stp

Keuzethema 
jaar 2
3 stp

Basic Skills
3 stp

Bedrijfspunt
1 stp

game Development profiel game technology
1e Semester 2e Semester 3e Semester
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6
Professional Skills
8 stp

Professional Skills 2
8 stp

Project Get Connected versneld
12 stp

Project Prove IT
14 stp

Project Entertainment Game
13 stp

Programming 
Principles 

3 stp

Object 
Oriented 
Programming
3 stp

Artificiële 
Intelligentie

3 stp

Simulaties 
in 3D

3 stp

Algoritmen en Datastructuren 
in Games

6 stp
Game 
Design 1
3 stp

Interaction 
Design
3 stp

Media in 
context
3 stp

C++

3 stp

Game Design 2

6 stp
UML

3 stp

Simulatie-
techniek
3 stp

Keuzethema jaar 2

3 stp
Basic Skills
3 stp

Bedrijfspunt
1 stp
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game Development profiel game Design
1e Semester 2e Semester 3e Semester
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6
Professional Skills
8 stp

Professional Skills 2
8 stp

Project Get Connected versneld
12 stp

Project Prove IT
14 stp

Project Entertainment Game
13 stp

Programming 
Principles 

3 stp

Object 
Oriented 
Programming
3 stp

Character 
Design

3 stp

World Design

3 stp

Algoritmen en Datastructuren 
in Games

6 stp
Game 
Design 1
3 stp

Interaction 
Design
3 stp

3D Modeling

3 stp

Media in 
context
3 stp

Game Design 2

6 stp
UML

3 stp

Simulatie-
techniek
3 stp

Keuzethema jaar 2

3 stp
Basic Skills
3 stp

Bedrijfspunt
1 stp

human centered Design
1e Semester 2e Semester 3e Semester
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6
Professional Skills
8 stp

Professional Skills 2
8 stp

Project Get Connected versneld
12 stp

Project Prove IT
14 stp

Project Ubiquitious Computing
13 stp

Programming 
Principles 

3 stp

Network 
Technology – 
Networking 
Basics
3 stp

Media in 
Context

3 stp

Human Centered Design

6 stp
Databases 1

3 stp

Interaction 
Design
3 stp

Gebruikers-
onderzoek 
3 stp

Serious Games

3 stp

Business Engineering

6 stp
UML

3 stp

Organisatie-
kunde en 
Informatie-
systemen
3 stp

Keuzethema 
jaar 2

3 stp

Keuzethema 
jaar 2

3 stp
Basic Skills
3 stp

Bedrijfspunt
1 stp
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It management
1e Semester 2e Semester 3e Semester
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6
Professional Skills
8 stp

Professional Skills 2
8 stp

Project Get Connected versneld
12 stp

Project Prove IT
14 stp

Project PMIS
13 stp

Programming 
Principles 

3 stp

Network 
Technology – 
Networking 
Basics
3 stp

Media in 
Context

3 stp

Beheer van IT 
volgens een 
standaard

3 stp

Business Engineering

6 stp
Databases 1

3 stp

Organisatie-
kunde en 
Informatie-
systemen
3 stp

Enterprise 
Resource 
 Planning

3 stp

Information 
Architecture

3 stp

IT Service Management

6 stp
UML
3 stp

Keuzethema jaar 2
3 stp
C# en/of DW
3 stp

Basic skills
3 stp

Bedrijfspunt
1 stp
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Februari-instroom
Er is voor studenten met een mbo-vooropleiding de mogelijkheid om in februari aan de 
opleiding te beginnen. Voorafgaand aan de studie wordt een intakegesprek gehouden. Tijdens 
het gesprek maak je duidelijk welke richting je wilt volgen. Het programma van de februari-
instroom is in grote lijnen gelijk aan het programma van de versnelde stroom voor mbo’ers.
Het streven is om in juni van hetzelfde jaar je propedeuse te behalen. Voor studenten zonder 
mbo niveau 4 wordt na een intakegesprek een speciaal programma samengesteld.

Leerplanschema februari-instroom (1 semester, daarna instroom in 2e jaar 2012-2013)

2e Semester

Blok 3 Blok 4

PROF
4 stp

Project Get Connected
12 stp

Programming Principles 

3 stp

Object Oriented Programming
(TC, SE, GD)
3 stp

Network Technology – Networking Basics 

3 stp

Media in Context
(SE, ITM, GD, HCD)
3 stp

Databases 1
(SNE, SE, HCD, ITM)
3 stp

Beheer van IT volgens een standaard
(GD, SNE, ITM)
3 stp

Operating Systems - Architecture
(SNE, TC, SE)
3 stp

Organisatiekunde en Informatiesystemen 
(SNE, ITM, HCD)
3 stp

Game Development 1
(GD)
3 stp

Simulatie Techniek
(GD)
3 stp

Embedded Systems 1 
(TC)
3 stp

Industial Automation 1 
(TC)
3 stp

Interaction Design
(HCD, GD)
3 stp

UML
3 stp

Basic skills
3 stp
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Projecten, Thema’s en Vakken jaar 1

Studieonderdeel:  Basic skills english  
Blok:  1(1s), 2, 3, 4  Studiejaar: 1
Studiepunten:  3 (met BSK-NED en BSK-WIS)  Docent:  Wilko Oskam

Doelstelling
Een gedegen Engelse taalvaardigheid is absoluut noodzakelijk om goed te kunnen functio-
neren in een internationale omgeving.
plaats in leerplan
Elke student moet voor het einde van het eerste jaar aantonen dat zijn schriftelijke taalvaar-
digheid op niveau is.
werkwijze
Na het eerste blok wordt de schriftelijke taalvaardigheid getoetst door middel van een ten-
tamen, de Competence Test. Daarbij wordt volgens het Common European Framework of 
Reference for Languages per student het niveau vastgesteld.
lesstof
Indien een student het Engels nog niet op het juiste niveau beheerst (B2+), moet hij zich 
verplicht bijscholen tijdens de cursussen Engels die elk blok aangeboden worden. Deze 
cursussen zijn er op verschillende niveaus.
Voor de laagste niveaus, A1 en A1+, vindt er in blok 2 een crash course plaats, waarin veel 
aandacht besteed wordt aan de beginnersvaardigheden en de basiskennis van het Engels.
toetsing
Pas als de student het gehele bijscholingstraject dat voor hem nodig is, heeft afgerond, krijg 
hij toestemming om nogmaals het tentamen (Competence Test) te doen.
studiemateriaal
Via de map Basic Skills English op de VLO-site.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: R1.
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Studieonderdeel: Basic skills mathematics  
Blok:  2,3,4  Studiejaar: 1
Studiepunten:  3 (met BSK-ENG en BSK-NED)  Docent:  Robert Meijeringh

Doelstelling
Basic Skills Mathematics heeft als doel ervoor te zorgen dat de student zodanig competent 
is op het gebied van de wiskunde dat hij een hbo-studie in de ICT succesvol kan afronden.
plaats in leerplan
Basic Skills Mathematics is onderdeel van de Basic Skills in de propedeuse.
werkwijze
In het eerste blok wordt aandacht besteed aan het omgaan met Maple TA; hoe maak ik een 
toets? Op het net is oefenmateriaal aanwezig, zodat je je kennis kunt opfrissen.
Aan het einde van het eerste blok wordt er een diagnostische toets afgenomen over dezelfde 
onderwerpen die in de proeftoets aan de orde zijn geweest. Als je voor alle onderdelen van 
de toets een voldoende hebt behaald, is dit studieonderdeel afgesloten.
Heb je niet alle onderdelen voldoende gemaakt dan wordt op grond van de uitslag van de 
toets en de door jou gekozen richting bepaald welke modules van de cursus je moet volgen.
lesstof
Op de Basic Skills Mathematics site en in Maple TA staan modules met oefenmateriaal. 
Afhankelijk van welke module een student moet doen kan hij op school of thuis hiermee 
veelvuldig oefenen. Daarnaast zijn er werkcolleges.
In de werkcolleges komen de volgende onderwerpen/modules aan bod:
1.  Rekenen met getallen en letters (A)
2.  Formules manipuleren (B)
3.  Vergelijkingen oplossen (C1)
4.  Grafieken en functies (C2)
5.  Differentiëren (D)
6.  Exponenten en logaritmen (E1)
7.  Goniometrie (E2)
8.  Verzamelingen (V)
9.  Statistiek (S)
10. Talstelsels (T)
11. Logica (L)
Vrijstelling
Als je een havo- of vwo-diploma hebt met een voldoende voor wiskunde B of voor de toela-
tingstoets wiskunde (Anderstaligen of 21+) een voldoende behaald hebt, kun je vrijstelling 
aanvragen voor de modules A t/m E2. Als je een doorstroomcursus wiskundecertificaat hebt 
kun je vrijstelling aanvragen afhankelijk van de gevolgde variant binnen de cursus. Je moet 
zelf de vrijstelling aanvragen en aantonen dat je aan de eisen voldoet.
studiemateriaal
Aanbevolen
Douwes & Grasmeijer, Basisvaardigheden Wiskunde, ISBN 9789001850135.
Modules Basic Skills Mathematics. Site: http://mapleta5.can.nl:8080/mapleta/login/login.do
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: Z2.
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toetsing
Toetsing wordt gedaan met behulp van Maple TA.
Per richting moeten bepaalde modules voldoende worden gemaakt om deze cursus met een 
voldoende af te ronden.
In onderstaande tabel is een overzicht van verplichte modules (grijs) per gekozen richting. 

GD SNE TC SE HCD ITM
A
B
C1
C2
D
E1
E2
L
S
T
V
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Studieonderdeel:  Basic skills nederlands  
Blok:  1 (1s), 2, 3, 4  Studiejaar:  1
Studiepunten:  3 (met BSK-ENG en BSK-WIS)  Docent:  Heleen Stapel

Doelstelling
Een goede Nederlandse taalvaardigheid is absoluut noodzakelijk om te kunnen functioneren 
in een professionele omgeving.
plaats in leerplan
Elke student moet voor het einde van het eerste jaar aantonen dat zijn schriftelijke taalvaar-
digheid op niveau is.
werkwijze
Na blok 1 wordt de schriftelijke taalvaardigheid van het Nederlands getoetst.
Indien het Nederlands op onvoldoende niveau is, is de student verplicht Nederlands te volgen.
lesstof
De cursus wordt gedurende elk blok twee uur per week aangeboden en de focus ligt op 
spelling van de werkwoordsvormen en het gebruik van interpunctie.
toetsing
Aan het einde van een blok is er een schriftelijke toets die met een voldoende moet worden 
afgerond.
studiemateriaal
Tijdens de lessen wordt studiemateriaal uitgereikt.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: R1.
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Studieonderdeel:  Beheer van It volgens een standaard 
Blok:  4  Studiejaar:  1; SNE, ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Nynke de Vries

Doelstelling
De student maakt kennis met IT Service Management (ITSM): de exploitatie en het beheer 
van operationele ICT-systemen. De volle breedte van IT Service Management komt aan de 
orde, te weten het ITSM-domein, de processen en de organisatie. Het drievoudig model van 
beheer van Delen en Looijen geeft het domein van IT Service Management aan. De ISO 20000 
norm wordt  geleerd als referentiemodel voor de IT Servicemanagement-beheerprocessen. 
Het actuele sourcingvraagstuk  wordt gebruikt om de organisatie van IT Service Management 
te illustreren. Om de studenten daadwerkelijk  ervaring te laten opdoen met het uitvoeren 
van IT Service Management wordt het simulatiespel Apollo 13 gespeeld.
plaats in het leerplan
 De in BITS opgedane kennis kan toegepast worden op de organisatorische positionering en 
inrichting van de beheerorganisatie, alsmede op het sourcingvraagstuk. Daarnaast kunnen 
de opgedane kennis en vaardigheden worden toegepast binnen het project Get Connected.
werkwijze
Aan de hand van de simulatiegame Apollo 13 maakt de student praktisch kennis met de IT 
Servicemanagement processen.
De game wordt in vier dagdelen gespeeld. Elke speelronde van de game wordt aan de hand 
van de verplichte literatuur theoretisch ingeleid. Studenten krijgen hierdoor de gelegenheid 
om de theorie direct binnen de game toe te passen. Na afloop van de game wordt de relatie 
tussen ISO20000 en de opgedane ervaring besproken in de zogenaamde nabespreking.
Naast deze theorie en de Apollo13-game worden er twee hoorcolleges gegeven over respec-
tievelijk het drievoudig model van beheer en over sourcingvraagstukken in relatie tot IT 
Service Management.
lesstof
· Het drievoudig model van beheer;
· De beginselen van de ISO20000 standaard;
· Kernbegrippen van sourcing;
. De manual van de Apollo13-game.
toetsing
BITS wordt afgesloten met een schriftelijk open boek tentamen. Tijdens dit tentamen wordt 
zowel de kennis als het inzicht van de student betreffende de behandelde stof getoetst.
Het deelnemen aan de Apollo 13 game inclusief de nabespreking en een voldoende voor het 
tentamen zijn noodzakelijk voor het succesvol afronden van dit vak.
studiemateriaal
Verplicht:
ISO/IEC 20000 – Een introductie, ISBN 9789087535858
De presentaties en de studenthandleiding van de Apollo 13 game.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: C5, C6, C7, O1, O2, O3, O4,
O5, O6, O7, E1 en E2.
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Studieonderdeel:  Databases 1  
Blok:  1 (1s), 3  Studiejaar:  1: SNE, SE, HCD, ITM, TCs
Studiepunten:  3  Docent:  Gerke de Boer

Doelstelling
Aan de hand van kleine casussen leert de student de informatiebehoefte herkennen en 
vertalen naar een conceptueel informatiemodel. Een informatiemodel is onderdeel van 
een functioneel ontwerp. Tevens leert hij hoe hij dit informatiemodel kan omzetten in een 
tabelstructuur van een relationele database. Een relationele database is vaak een belangrijke 
component in een (informatie)systeem.
plaats in het leerplan
Databases is een thema in de propedeuse.
werkwijze
Hoorcolleges voor algemene theorie;
Werkcolleges voor normaliseren en wiskunde;
Practicum voor modelleren in FCO-IM.
lesstof
Principes van relationele databases (tabellen, sleutels, integriteitregels, actieregels en normali-
seren); Principes van de relationele taal SQL (tabellen maken; invoeren, wijzigen, verwijderen 
en opvragen van gegevens);
Modelleren met FCO-IM, een vorm van Object Role Modeling;
Theorie van relaties, eigenschappen van relaties, relationele calculus.
toetsing
De practicumopdrachten moeten voldoende en serieus gemaakt zijn;
Een schriftelijk tentamen over alle behandelde stof vormt de afsluiting van dit thema;
Het tentamencijfer is het eindcijfer voor dit thema.
studiemateriaal
Aanbevolen
L. Wiegerink e.a., Relationele databases en SQL, ISBN 9039522219.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, D1, C1 en T3.
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Studieonderdeel:  embedded systems 1  
Blok:  1 (1s), 3  Studiejaar:  1: TC
Studiepunten:  3  Docent:  Ruud Slokker

Doelstelling
In dit thema leert de student de werking van een computer op registerniveau kennen en 
hoe hij een chip (bijv. flash chip, microcontroller) conform de datasheet moet aansluiten.
plaats in het leerplan
Propedeuse.
Dit thema is bestemd voor TC-studenten.
werkwijze
Hoorcolleges en practicum.
Door middel van practicumlessen doet de student basisvaardigheden op met datasheets van 
elektronische componenten en leert hij hoe hij elektronische componenten moet aansluiten.
lesstof
Een ingebed systeem (embedded system) is een systeem, bestaande uit hardware en soft-
ware dat deel uitmaakt van een apparaat/product. Het ingebedde systeem communiceert 
met zijn omgeving via de I/O interfaces van het systeem. Een embedded systeem is geen 
‘general purpose system’, zoals een pc, maar elk embedded systeem heeft zijn eigen specifieke 
software, specifieke hardware en specifieke I/O om in zijn specifieke context zijn functies te 
vervullen. Embedded systemen zijn de intelligente delen van elektronische apparaten. Qua 
opbouw vertoont een embedded systeem veel gelijkenis met een computer.
In een embedded systeem bevindt zich ook een microprocessor of microcontroller dat een 
programma uitvoert. In een embedded systeem draait echter slechts één programma en de 
microprocessor/microcontroller is veel minder krachtig dan de processor in een PC.
toetsing
Practicumopdrachten gedurende het blok.
Een schriftelijk tentamen aan het eind van het blok.
Het practicum moet met een voldoende worden afgesloten en het eindcijfer is gelijk aan het 
cijfer van het schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
Het lesmateriaal wordt in de bijbehorende map op de VLO-site geplaatst.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1, C1, C2, O1, O2, T1 en T3.
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Studieonderdeel:  game Design 1  
Blok:  2  Studiejaar:  1: GD
Studiepunten:  3  Docent:  Joris Dormans, Dop Terlingen

Doelstelling
Gestructureerde introductie in het complete ontwerpproces voor Game Development.
plaats in het leerplan
GD1 ondersteunt het ontwikkelen van games o.a. in de projecten.
werkwijze
Door middel van korte intensieve opdrachten maak je kennis met de onderdelen van het 
game ontwerpproces en breng je deze in de praktijk. Door bestaande games te analyseren 
en aan te passen, krijg je inzicht in de dynamiek van een game en van gameplay en leer je 
deze in te zetten voor het creëren van verschillende speltypen.
lesstof
- Wat is een game, uit welke componenten bestaat een game en hoe beïnvloeden die elkaar;
- Spelervaring analyseren en construeren;
- Core mechanics en game balancing, game dynamics en gameplay;
- Level design principes;
- Het bouwen van consistente werelden en serieuze toepassingen van games;
- Character development en identificatie.
toetsing
Deelopdrachten worden beoordeeld; resultaten vormen gezamenlijk het eindcijfer. 
studiemateriaal
- Jesse Schell; The Art of Game Design (2008) ISBN: 978-0-12-369496-6.
- Stof behandeld in colleges.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, P3, D2, C3 en O2.
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Studieonderdeel:  Industrial automation 1  
Blok:  2 (1s), 4  Studiejaar:  1: TC
Studiepunten:  3  Docent:  Ruud Slokker

Doelstelling
Na dit thema is de student in staat om een eenvoudige besturing met een Programmable 
Logic Controller (PLC) te maken.
plaats in het leerplan
Propedeuse. Dit thema is bestemd voor TC-studenten.
werkwijze
In groepjes van twee werken de studenten eerst aan PLC-besturingen van eenvoudige syste-
men. Daarna maken zij een PLC-besturing voor een complexer systeem.
lesstof
De industriële automatisering kent globaal drie niveaus:
- MES (Manufacturing Execution Systems);
- SCADA;
- De besturingslaag.
Tot de besturingslaag worden PLC’s en DCS-systemen gerekend.
Dit thema richt zich op PLC’s.
toetsing
Aan de hand van opdrachten en een takehome-tentamen.
studiemateriaal
Het studiemateriaal wordt in de bijbehorende map op de VLO-site geplaatst.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1, C1, O1, O2, T1en T2.
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Studieonderdeel:  Interaction Design  
Blok:  2 (HCD), 3 (GD)  Studiejaar:  1: GD, HCD
Studiepunten:  3  Docent:  Dop Terlingen

Doelstelling
Interaction design is een ontwerpdiscipline die zich richt op de interactie tussen mens en 
door de mens ontworpen (digitale) systemen. Deze systemen kunnen van alles zijn, zoals 
kaartjesautomaten, pda’s, websites, cd-rom’s, polshorloges, digitale camera’s, mobiele tele-
foons, auto-elektronica en games. Dat systemen niet altijd doen waar ze voor bedoeld zijn 
of moeilijk te gebruiken zijn, weet iedereen uit eigen ervaring. Je zou kunnen zeggen dat het 
ontwerp van het systeem tekortschiet, omdat het onvoldoende gebruikersgericht is.
De interaction designer ontwikkelt goede, originele concepten voor een systeem, waarbij hij 
primair vanuit de belevingswereld van de gebruiker vormgeeft. Daarbij gaat het zowel om 
het ontwerpen van de interface als de achterliggende inhoud en structuur van het systeem.
In dit thema staan de (interdisciplinaire) basiskennis en -vaardigheden centraal die nodig 
zijn voor het ontwerpen van interactieve systemen.
plaats in het leerplan
Dit thema komt in het tweede blok aan de orde om een duidelijk beeld te scheppen over de 
inhoud van het HCD-profiel en in het derde blok voor Game Development omdat interaction 
design een cruciaal onderdeel is voor het ontwerpen van games.
werkwijze
Dit thema bestaat uit wekelijkse thematische hoorcolleges. Daarnaast zijn er een viertal 
werkcolleges, waarin de theoretische inzichten aan de praktijk worden getoetst.
lesstof
- Interactiviteit;
- Aspecten van mens-computer interactie;
- Algemene ontwerpprincipes van user interfaces;
- Doelgroepen;
- Gebruikersonderzoek;
- Requirements en scenario’s;
- Ontwerp- en evaluatiemethoden.
toetsing
Alle werkcollegeopdrachten dienen met een voldoende te zijn afgesloten. 
Kennis van de theorie wordt in een tentamen getoetst. Het cijfer voor het tentamen is tevens 
het eindcijfer.
studiemateriaal
Verplicht: David Benyon, Designing Interactive Systems; people, activities, contexts, tech-
nologies. Second Edition. Addison Wessley Isbn:978-0-321-43533-0
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, P3, D1, C3, O2, T1 en T2.
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Studieonderdeel: media in context  
Blok:  3, 4  Studiejaar:  1: SE, GD, HCD, ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Dop Terlingen

Doelstelling
De student verdiept zich in de maatschappelijke en de theoretische context van ICT en media. 
Hij bekijkt de historische ontwikkeling van mediatechnologie en trekt deze ontwikkeling zelf 
door naar het heden en naar de toekomst. Hierbij leert hij reflecteren op zijn rol als kritische 
mediaconsument en als verantwoordelijk mediaproducent.
plaats in het leerplan
Het thema Media in context biedt studenten de mogelijkheid om een kritische blik op een 
deel van het werkveld van de moderne informaticus te ontwikkelen.
werkwijze
Dit thema bestaat uit wekelijkse hoorcolleges waarbij steeds een ander aspect centraal staat.
Daarnaast zijn er werkcolleges waarin de student zich verdiept in een bepaalde mediavorm 
die aansluit bij zijn richting. Hierover doet hij een literatuurstudie en geeft hij een presentatie.
lesstof
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:
- geschiedenis van nieuwe media;
- essentiële kenmerken van nieuwe media;
- filosofie;
- ethische aspecten van nieuwe media;
- juridische aspecten van nieuwe media;
- internet;
- games;
- literatuurstudie;
- omgang met media en informatiebronnen.
toetsing
Een mondelinge presentatie over het onderzoek tijdens één van de colleges;
Een artikel op basis van een gekozen onderwerp.
Een schriftelijk tentamen over de stof die in het college is behandeld.
studiemateriaal
Reader Me the Media, is beschikbaar als pdf.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1 en R1.
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Studieonderdeel:  network technology – networking Basics 
Blok:  2, 3 (HCD + februari-instroom)  Studiejaar: 1: SNE, TC, SE, HCD, ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Romeo Zwart

Doelstelling
In dit thema behandelen we de basis van netwerktechnologie die voor iedere ICT’er van 
belang is. Daarbij richten we ons vooral op de dominante netwerktechniek van het moment, 
namelijk het Internet Protocol. Hoe werkt het Internet, wat zijn de soorten van apparatuur die 
je daarbij tegenkomt, hoe werkt de communicatie tussen applicaties op verschillende syste-
men verbonden aan het netwerk. Aanvullend op de hoorcolleges leer je in het practicum bij 
dit vak praktische vaardigheden om een besturingssysteem te installeren en te configureren. 
Dit doe je aan de hand van een aantal praktische opdrachten op en met een linuxomgeving 
waarbij je veel zal werken met de command line van het linuxsysteem (de bash shell).
plaats in het leerplan
In de praktijk van de werkomgeving van de ICT’er spelen computernetwerken tegenwoordig 
vrijwel altijd een rol. Dit thema geeft de student de benodigde basiskennis om vanuit elke 
gekozen specialisatierichting te begrijpen hoe netwerkcommunicatie in zijn werk gaat en wat 
de mogelijke invloed is van het onderliggende netwerk op het functioneren van systemen in 
een moderne geautomatiseerde werkomgeving.
werkwijze Het thema bestaat uit:
-  een aantal hoor/werkcolleges over netwerktechniek, -protocollen en -applicaties;
-  werkcolleges wiskunde over binair rekenen, logica en logische schakelingen;
-  een practicum werken met Linux. Voorafgaand of tijdens de practicumlessen worden ook 

een of meerdere colleges Linux aangeboden.
Vrijstelling practicum
Studenten die menen op grond van hun vooropleiding in aanmerking te komen voor vrijstel-
ling van het netwerk theoriegedeelte of het practicum dienen vooraf contact op te nemen 
met de docent. Voor het wiskundegedeelte van het vak wordt geen vrijstelling verleend.
toetsing Alle practicumopdrachten dienen voldoende te zijn beoordeeld door de practi-
cumdocent. Het thema wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen op basis van de stof die 
tijdens de hoorcolleges, de werkcolleges wiskunde en het practicum aan de orde is geweest. 
Het cijfer van dit theorietentamen is het eindcijfer voor het vak NTNB. 
studiemateriaal
Verplicht: Customuitgave Computer Networking: A Top-Down Approach. ISBN: 
9781849594455. Dit is een speciale, ingekorte, versie van het hieronder genoemde boek 
van Kurose en Ross. Deze customversie is alleen verkrijgbaar via www.studystore.nl of bij 
de boekhandel van studystore in de Leeuwenburg. Deze uitgave is aanmerkelijk goedkoper 
dan de volledige versie. Daarnaast: readers beschikbaar gesteld bij de werkcolleges en het 
practicum. De readers vervangen het bovengenoemde boek niet!
Aanbevolen: Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th edition, J. Kurose & W. 
Ross, ISBN: 9780136079675. Dit is de volledige versie van het boek. Voor degenen met een 
diepere belangstelling voor het SNE vakgebied is het aanschaffen van deze volledige versie een 
mogelijkheid. Dit is voor de voorbereiding op het tentamen echter niet noodzakelijk.
competenties Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1, C1, C2, 
O1, O2, O5, O7 en T1.
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Studieonderdeel:  object oriented programming  
Blok:  2 (1s), 3, 4 (1f )  Studiejaar:  1: TC, SE, GD
Studiepunten:  3  Docent:  Ahmed Nait Aicha

Doelstelling
In dit thema leert de student computerprogrammatuur ontwikkelen die gebaseerd is op het 
object georiënteerde paradigma.
plaats in het leerplan
Uitbreiding van de kennis op het gebied van programmeren. Het thema bouwt voort op de 
kennis die is opgedaan in het vak Programming Principles (PP).
werkwijze
Werkcolleges en practicum.
Tijdens de werkcolleges wordt de vooraf zelfstandig bestudeerde stof toegelicht en toegepast 
in kleine opdrachten, die tijdens de les worden uitgewerkt.
Tijdens het practicum werken de studenten in duo’s aan de practicumopdrachten die meetel-
len voor de afronding van het thema.
lesstof
Na afloop weet je wat de volgende begrippen zijn en kun je ermee werken:
- Javadoc;
- Javadoc van de API van Java;
- Inheritance, polymorfisme, class tree (Object class);
- Interfaces en abstracte klassen;
- Autoboxing, casting;
- Exceptions;
- Multithreading;
- Inleiding collection framework en generics.
Deze stof wordt behandeld in hoofdstuk 7 tot en met 12 van het boek.
Programmaontwikkeling: Geavanceerd gebruik en configuratie van Netbeans als Integrated 
Development Environment (IDE).
Coderingsstandaards en documentatie:
-  Lay-out van programmacode: structuur en opbouw van klassen en methoden. Hierbij krijg 

je ondersteuning van de IDE. Styleguide, API, JavaDoc.
-  Kwaliteit en juistheid van programmacode
toetsing
- De opgegeven practicumopdrachten voldoende afgerond;
- Schriftelijk tentamen.
Beide onderdelen moeten met een voldoende afgerond worden om het vak af te sluiten. Het 
cijfer van het schriftelijk tentamen is dan het eindcijfer van het vak. Tijdens de werkcolleges 
wordt per onderwerp een (computer)toets afgenomen die tot een vrijstelling van (een deel van) 
het schriftelijk tentamen kan leiden. Informatie hierover volgt tijdens het eerste werkcollege.
Studiemateriaal Verplicht: Herbert Schildt, Java, A Beginner’s Guide, 4th edition - McGraw
Hill Osborne, ISBN 0072263848.
Eventuele hand-outs en readers en het materiaal in de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D3, C1, C5,
O2, T1 en T3.
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Studieonderdeel:  operating systems- architectures  
Blok:  3 (1s), 4  Studiejaar:  1: SNE, TC, SE
Studiepunten:  3  Docent:  Ferry Rietveld

Doelstelling
Na afloop van dit thema begrijpt de student op conceptueel niveau de belangrijkste onder-
delen van een besturingssysteem en van een computer. Bovendien is hij op de hoogte van 
de verschillen tussen en de toepassingsgebieden van besturings- en computersystemen. Ook 
is hij in staat om de belangrijkste hardwarecomponenten van een moderne computer te 
herkennen en te benoemen en kan hij de belangrijkste eigenschappen bepalen en opzoeken.
Tevens heeft hij de basis gelegd voor kennis op het gebied van computerarchitectuur en voor 
praktische vaardigheden om een netwerkbesturingssysteem te configureren.
plaats in het leerplan
Gedurende de opleiding komt de student, zowel in theorie als in praktijk, met diverse bestu-
ringsystemen in aanraking. Voor inzicht in de taken en functies van die systemen vormen 
de begrippen die tijdens dit thema aan de orde komen een basis.
werkwijze
Theorie en practicum. De practicumonderdelen beginnen met een inleidend college.
Theorie: (boek de hoofdstukken 1,2,3,14,15)
- opbouw en werking van computers;
- operating systems;
- control datastructuren;
- processen en de besturing van threads;
- beveiliging binnen operating systems.
Practicum:
Er is een practicum Windows2008 (server) dat bestaat uit twee dagen. Daarin wordt een
netwerk met gebruikers gebouwd en geconfigureerd.
toetsing
Het thema wordt schriftelijk getoetst, de toets is een toets met gesloten boek en bevat meer 
keuze en open vragen. De practicumopdrachten dienen met een voldoende beoordeling te 
zijn afgetekend.
studiemateriaal
Verplicht:
William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/E, 
ISBN 9780136033370.
Er is ook een Nederlandstalige versie verkrijgbaar, echter de oorspronkelijke Engelstalige 
versie wordt aanbevolen.
Practicumhandleiding ‘Windows 2008’.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: C2, O1, O2, O7, E1, E2, T1 en Z2.
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Studieonderdeel:  organisatiekunde en Informatiesystemen
Blok:  2 (1s), 3, 4  Studiejaar:  1; SNE, HCD, ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Atze de Bruijn

Doelstelling
De student maakt kennis met informatiesystemen, bedrijfsstrategie, gestructureerde sy-
steemontwikkelingmethoden en technieken, het opstellen van project scorecards en met 
het modelleren van bedrijfsprocessen.
De student is na afloop van dit thema in staat om vanuit een bedrijfskundige invalshoek 
ICT-vraagstukken te behandelen.
plaats in het leerplan
Het thema IT Management 1 vormt een vervolg op verschillende onderwerpen die in het 
eerste semester van het eerste studiejaar aan de orde zijn geweest.
werkwijze
Gedurende zeven weken is er drie uur werkcollege per week, waarin de theorie wordt behan-
deld en aan de hand van lesopdrachten geoefend wordt in het toepassen daarvan. 
lesstof
Week 1: Organisaties en Informatiesystemen;
Week 2: Besluitvorming en Bedrijfseconomie;
Week 3: Proces-/taakmodelleren;
Week 4: Herontwerpen van bedrijfsprocessen;
Week 5: Gestructureerde systeemontwikkelmethodieken;
Week 6: Business intelligence;
Week 7: Kennismanagement.
toetsing
Er is een individuele eindtoets op het gebied van Management Informatie Systemen die 
voldoende moet zijn.
studiemateriaal
Verplicht:
Laudon & Laudon, Bedrijfsinformatiesystemen, twaalfde druk, ISBN-13: 9789043095112
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, P3, D2, C1, C2, E3 en Z2.
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Studieonderdeel:  professional skills 1  
Blok:  1 (1s),2, 3, 4  Studiejaar:  1: alle
Studiepunten:  6  Docent:  Nora Kouwenhoven

Doelstelling
Bij Professional Skills werk je aan je algemene beroepscompetenties.
plaats in leerplan
Professional Skills bereidt je voor om je competenties te ontwikkelen in de projecten.
werkwijze
Het programma heeft een omvang van vier uur in de week, waarvan steeds één uur wordt 
besteed aan studieloopbaanbegeleiding.
Loopbaanbegeleiding is onlosmakelijk verbonden met Professional Skills. Regelmatig zul 
je zogeheten functioneringsgesprekken voeren met je loopbaanadviseur. Het doel van de 
gesprekken is het verkrijgen van grip op en inzicht in je studie.
lesstof
Aan de hand van cases komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
· plan van aanpak;
· probleemdefiniëring en -analyse;
· presenteren;
· rapporteren;
· gespreks- en besluitvormingstechnieken;
· feedback;
· argumenteren.
Ook wordt tijdens Professional Skills aandacht besteed aan de beroepspraktijk, aan de be-
roepsdomeinen en aan de relatie tussen de thema’s en projecten.
toetsing
De beoordeling per blok is gebaseerd op 80% aanwezigheid, een actieve deelname tijdens de 
bijeenkomsten en een toets of product aan de hand waarvan je laat zien dat je de vaardigheden 
die aan bod zijn gekomen, in de praktijk kunt toepassen.
In blok 4 heb je geen toets voor Professional Skills maar dient je portfolio gevuld te zijn met 
alle vereiste producten van het eerste jaar.
studiemateriaal
Verplicht:
Professional Skills -reader blok 1, 2, 3, 4.
Dankers-Van der Spek, Studieloopbaanontwikkeling-beroepsgeschikt, Benelux 2006, ISBN 
9789043018074.
Roel Grit, Projectmanagement, ISBN 9789001790936 (druk 2011)
Roel Grit & Mark Julsing – Zo doe je een onderzoek, ISBN 9789001773083 (druk 2009)
Aanbevolen (niet verplicht):
Jonas Rubrech, Interpersoonlijke Vaardigheden voor ICT’ers, ISBN 9789043014168
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: T1, T3, R1, R3, R4, Z1.
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Studieonderdeel:  programming principles  
Blok:  1 (1, 1s), 3 (1f)  Studiejaar: 1: alle richtingen
Studiepunten:  3  Docent: Karel Pieterson (blok 1),  
  Dennis Breuker(blok 3)

Doelstelling
In het thema Programming Principles staat het leren programmeren centraal. Je begint bij de 
basis en leert de bouwstenen en structuren die je nodig hebt om eenvoudige Javaprogramma’s 
te schrijven. Je hoeft dus geen voorkennis te hebben.
plaats in het leerplan
Inleiding in het vakgebied Software Engineering.
werkwijze
Werkcolleges en practica. Tijdens de werkcolleges wordt de vooraf zelfstandig bestudeerde 
stof toegelicht en toegepast in kleine opdrachten, die tijdens de les worden uitgewerkt. Je 
leert hier zaken als leesbaar programmeren, gestructureerd opzetten van je programma (me-
thodes, packages), hoe pak ik een probleem aan en analyseren van bestaande programma’s.
Tijdens de practica wordt in duo’s gewerkt aan het toepassen van het bovenstaande in 
practicumopdrachten.
lesstof
Na afloop weet je wat de volgende begrippen zijn en kun je er mee werken:
-  Wat is een programma;
-  Datatypes en operatoren, expressies;
-  Control structures (if, switch, for, while, …);
-  Class, attributen, methoden, static;
-  Arrays, enumerations als datatype.
Deze stof wordt behandeld in hoofdstuk1 tot en met 6 van het boek.
Programmaontwikkeling:
-  Gebruik en configuratie van Netbeans als Integrated Development Environment (IDE)
Coderingsstandaards en documentatie
-  Lay-out van programmacode: structuur en opbouw van klassen en methoden. Hierbij 

krijgt de student ondersteuning van de IDE.
toetsing
-  De opgegeven practicumopdrachten voldoende afgerond;
-  Schriftelijk tentamen.
Beide onderdelen moeten voldoende afgerond worden om het vak af te sluiten. Het cijfer 
van het schriftelijk tentamen is dan het eindcijfer van het vak.
studiemateriaal
Verplicht: Herbert Schildt, Java-A Beginner’s Guide, 4th edition, McGraw Hill Osborne, 
ISBN 9780072263848.
Eventuele hand-outs en readers en de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D3, C1, O2, T1 en T3.
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Studieonderdeel:  Project EXPO 
Blok:  1  Studiejaar:  1: alle richtingen
Studiepunten:  12  Docent:  Claar van der Does

Doelstelling
Het project EXPO dient twee doelen:
Allereerst leer je tijdens het project om met een team een ICT gerelateerd product, in dit 
geval een Multi Media Experience, te ontwerpen en te realiseren.
Daarnaast is het project oriënterend van aard. Je krijgt een helder beeld van wat de opleiding 
inhoudt en je verdiept je in de zes richtingen binnen de opleiding en de beroepen die daarbij 
horen. Hierdoor ben je in staat om aan het einde van het eerste blok een gefundeerde keuze 
te maken voor één van de zes richtingen.
plaats in het leerplan
Het eerste jaar van de opleiding omvat vier blokken en staat in het teken van oriëntatie, selec-
tie en verwijzing. Alle studenten Informatica, Technische Informatica en Game Development 
volgen in het eerste blok, waar project EXPO deel van uitmaakt, hetzelfde programma. Aan 
het einde van dit blok kies je definitief voor één van de zes richtingen binnen de opleiding. 
Voor het project EXPO heb je programmeerkennis nodig. Deze kennis wordt aangeboden 
in het vak Programming Principles. Dit vak staat apart beschreven in de studiegids.
werkwijze
Op grond van je keuze voor Informatica, Technische Informatica of Game Development 
en op basis van je vooropleiding wordt je voor het eerste blok ingedeeld in een klas van 
ongeveer 27 studenten. Binnen de klas worden projectteams van 6 personen samengesteld. 
Met je projectgroep werk je gedurende het blok aan het ontwikkelen van een Multi Media 
Experience voor ITopia. Om je te helpen bij het uitvoeren van het project krijg je gedurende 
het blok diverse bedrijfscursussen in de vorm van workshops en (gast)colleges en zijn er 
consultants beschikbaar om te helpen als een team ergens niet uit komt. Daarnaast krijg je 
gedurende het blok coaching en training in professional skills.
Aan het eind van blok 1 leg je als voorbereiding op het thema Basic Skills in blok 2 drie 
diagnostische toetsen af, één voor Wiskunde, één voor Nederlands en één voor Engels. Op 
grond van je toetsresultaten volg je in blok 2 dan alleen die onderdelen van Basic Skills 
waarvoor jij nog niet op het gewenste niveau zit.
lesstof
De opdracht voor het project EXPO luidt: 
Ontwerp en realiseer een Multimedia Experience (MME) om de diensten van ITopia onder de 
aandacht te brengen van potentiële opdrachtgevers.
Om deze opdracht uit te kunnen voeren volg je de volgende bedrijfscursussen:
· ITopia
· Doelgroepanalyse
· Storyboard
· Web Basics
· Gameplay
· Inter Process Communication
· Phidgets
· GUI’s in Java
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· Organisatiestructuur visualiseren
· Usability evaluatie
Tijdens de bijeenkomsten in het kader van Professional Skills wordt aandacht besteedt aan 
beroepsoriëntatie en worden projectteams ondersteund bij het samenwerken. Ook leer je 
nadenken over jouw eigen functioneren als aankomend young professional.
toetsing
EXPO wordt afgesloten door middel van drie beoordelingen: de productbeoordeling, de 
procesbeoordeling en de techniekbeoordeling. Elke beoordeling levert 4 studiepunten op.
De productbeoordeling bestaat uit het opleveren van de Multi Media Experience en de 
bijbehorende projectdocumentatie aan ITopia. De productbeoordeling is een teamcijfer.
De procesbeoordeling wordt gebaseerd op het reflectieverslag dat je met je team schrijft, 
actieve deelname tijdens het project en tijdens de lessen en op het keuzeverslag waarin je 
je keuze voor een richting beargumenteert. De procesbeoordeling is een individueel cijfer.
De techniekbeoordeling is een digitale toets waarin de kennis wordt getoetst die je hebt 
opgedaan in het eerste blok, zowel in het project als tijdens de bedrijfscursussen. De tech-
niekbeoordeling is een individueel cijfer.
studiemateriaal
Verplicht: Monique Dankers-van der Spek: Studieloopbaanontwikkeling – Beroepsgeschikt, 
Pearson Education, 2006, ISBN 9789043018074
Aanbevolen: Roel Grit: Projectmanagement, Noordhoff Uitgevers, ISBN 9789001790936
Overig studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld via de VLO-site.
competenties
In dit programma toon je aan dat je beschikt over de volgende competenties: D1, D2, C1, 
T1, R1, R2 en Z1.
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Studieonderdeel:  project get connected  
Blok:  1 & 2 (1s), 3 & 4  Studiejaar:  1: alle richtingen
Studiepunten:  12  Docent:  Richard de Koning,  
   Remco van Swieten

Doelstelling
Het bedrijf ITopia waarvan jouw team deel uitmaakt heeft zich tot doel gesteld voor een 
van de aangesloten partners een product te ontwikkelen. Deze partners zijn bijvoorbeeld de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Digital Life Centre, ROC van Amsterdam of een partner 
in de telecomsector.
plaats in het leerplan
Dit is het eerste grote, multidisciplinaire project van een halfjaar dat je gaat doen tijdens
de opleiding.
werkwijze 
Het project start met een projectweek met alle propedeuse studenten vanuit het hele domein 
Media Creatie en Informatie. Hierover krijg je apart een programma en informatie. Daarna 
start het werk aan Get Connected. Het projectteam waarvan jij onderdeel uitmaakt is mul-
tidisciplinair en bestaat uit 5 of 6 personen. Jouw projectteam dient een product of dienst 
voor één van aangesloten zakenpartners van ITopia te ontwikkelen. Op de eerste projectdag 
is er een kick-off met een korte inleiding over het doel van het project en de wensen van de 
verschillende partners en van ITopia. Projectteams werken gemiddeld 2 à 3 dagen per week 
aan de opdracht. De projectteams worden onder andere ondersteund door workshops, pre-
sentaties en wekelijkse bijeenkomsten met een coach. In het project wordt een groot beroep 
gedaan op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het project is opgedeeld in vier fasen waarbij 
elke fase eindigt met een GO/NO GO voor de volgende fase.
Op bepaalde projectdagen is er een aantal workshops over onder meer: projectmanagement, 
brainstormen en programmeren. Verder maak je in samenspraak met de projectpartner 
diverse producten, zoals uitgewerkte ideeën (poster, film, document), prototypes, (schets) 
ontwerpen en testscenario’s. De producten presenteer je op een afgesproken moment en 
locatie aan ITopia en de projectpartner. Aan het eind van de gehele periode worden de de-
liverables gedemonstreerd, is er een eindpresentatie aan ITopia, wordt er een project-dossier 
ingeleverd, dat ook gebruikt wordt bij de technotoets en is er een procesevaluatie.
toetsing 
Er wordt één punt toegekend voor het succesvol deelnemen aan het domeinproject.
Voor Get Connected bestaat de teambeoordeling uit een waardering van het product en de 
daarbij behorende documentatie, zoals een PID, adviesrapport en een presentatie van het 
product. Hiermee zijn 5 punten te verdienen. De individuele beoordeling wordt door ITopia 
gedaan en bestaat uit de procesbeoordeling en de technobeoordeling. Hiermee zijn 6 punten 
te verdienen. De procesbeoordeling is de reflectie van jou en je teamleden op de manier 
waarop je gefunctioneerd hebt in het team en de mondelinge toelichting op de opgeleverde 
deliverables. De techno is een beoordeling van je technische inzicht en kennis van de ver-
schillende producten. Je schriftelijke competentie Engels wordt tijdens een audit afgerond.
studiemateriaal  Alle informatie staat in de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties  In dit project toon je aan dat je beschikt over de volgende competenties:
P2, P3, D1, D2, D3, C1, C2, C3, C5, C6, O1, O2, O4, T1, T2, T3, R1, R2 , R3, R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  project outfit  
Blok:  2  Studiejaar:  1
Studiepunten:  9  Docent:  Merijn van der Laag

Doelstelling In het centrale project Outfit (OUT) ga je in jouw team in opdracht van een 
bureau een geheel nieuw winkelconcept ontwikkelen tot een echt winkelmerk. De doelgroep 
is 18-25 jaar die geïnteresseerd is in het samenstellen van een persoonlijke outfit op maat.
Omdat je nu de richting hebt gekozen waarin je verder wilt, is het project Outfit specifiek 
voor elke richting.
plaats in het leerplan Het eerste jaar van de opleiding omvat vier blokken en staat in het 
teken van oriëntatie, selectie en verwijzing. Omdat je voor de start van blok 2 jouw voor-
keursrichting hebt gekozen, word je met ingang van blok 2 geplaatst in de eerstejaarsklas 
van jouw richting.
werkwijze Het project Outfit kent voor elk van de zes richtingen een eigen invulling, maar 
nog steeds met Professional Skills als integrale basis. Je stelt met jouw klasgenoten nieuwe 
projectteams samen die aan de slag gaan.
lesstof In dit project Outfit werkt elke richting bepaalde deelresultaten uit tot concrete eind-
producten die aan het eind van blok 2 ook aan de andere richtingen gepresenteerd worden.
· IT Management (ITM)
Op basis van een analyse van de bedrijfsprocessen moet een proces gedetailleerd uitgewerkt 
worden. Daarnaast moet over de keuze van een softwarepakket een advies gegeven worden.
· Human Centered Design (HCD)
Op basis van het onderzoek naar de technische realisatie van een bepaalde functionaliteit 
en het interfaceontwerp voor die functionaliteit moet een prototype van een applicatie ge-
maakt worden. De applicatie moet het voor de klanten van de winkel mogelijk maken om 
niet zichzelf maar een avatar te kunnen voorzien van een outfit.
· Software Engineering (SE)
Op basis van het onderzoek naar een winkelapplicatie en het ontwerp voor een website 
moeten de winkelapplicatie en de website gebouwd worden.
· Technical Computing (TC)
Op basis van een embedded systeem moet een toegangscontrolesysteem ontworpen en ge-
bouwd worden. De smartcard die in gebruik is bij klanten en het personeel van Outfit4You 
dient in het toegangscontrolesysteem toegepast te worden.
· System and Network Engineering (SNE)
Voor de winkel van Outfit moet een betrouwbare en beveiligde technische infrastructuur 
gebouwd worden met daarin de benodigde servers en werkplekken voor de dagelijkse be-
drijfsvoering.
· Game Development (GD)
Op basis van de gemaakte ontwerpen wordt een advergame iteratief ontwikkeld van concept 
tot speelbare game.
toetsing en studiemateriaal De toetsing en het verplichte materiaal is specifiek per richting 
en staat in de eigen Projectwijzer die bij de start via de VLO-site beschikbaar gesteld wordt.
competenties In dit project toon je aan dat je beschikt over in elk geval de volgende com-
petenties: P1, P2, P3, D2, T1, T2, T3, R1, R2, R3, R4 en Z1. Afhankelijk van jouw richting
kunnen daar nog extra competenties bij komen.
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Studieonderdeel:  simulatietechniek  
Blok:  4  Studiejaar:  1: GD
Studiepunten:  3  Docent:  Gerke de Boer

Doelstelling
De student verwerft inzicht in wiskunde en natuurkunde die nodig is voor het maken van 
simulaties en computer games. De student leert de gebruikte technieken toepassen bij het 
maken van simulaties.
plaats in het leerplan
Dit thema geeft verdieping van de kennis opgedaan in semester 1. Simulatietechniek omvat 
basiskennis van vectormeetkunde, matrix rekenen en transformaties, nodig bij het pro-
grammeren voor simulaties in 2D. Tevens omvat het thema basiskennis van natuurkundige 
principes die een rol spelen bij simulaties zoals de wetten van Newton en de mechanica. De 
bedoeling is dat de student deze basiskennis gebruikt en verdiept in de verdiepingsfase bij 
simulaties in 3D.
werkwijze
Wekelijks werkcollege.
Wekelijks: opgaven om de lesstof eigen te maken.
Vier practica, in week 1, 2, 4 en 6. In deze practica werkt de student aan programmeerop-
drachten over simulaties.
lesstof
- lineaire algebra van het vlak: vectoren, vergelijkingen, normaalvector, inproduct;
- lineaire transformaties en matrices, affiene transformaties, homogene coördinaten;
- mechanica;
- wetten van Newton;
- collision detection en resolution;
- integratie techniek.
toetsing
De opdrachten moeten voldoende zijn.
Dit thema wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
Aanbevolen:
Fundamentals of Math and Physics for Game Programmers (Game Design and Development 
Series) (Paperback), Wendy Stahler, ISBN 9780131687424
Foundation Actionscript 3.0 Animation: Making Things Move!, Keith Peters, ISBN 
9781590597910
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D2, C1 en C5.
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Studieonderdeel:  unified modeling language (uml)
Blok:  2 Studiejaar: 1
Studiepunten:  3 Docent:  Reza Esmaili

Doelstelling
In het thema Introduction Software Engineering krijg je een eerste inleiding in het ontwik-
kelen van informatiesystemen. Je leert omgaan met UML (een modelleertaal) voor het ont-
werpen en documenteren van software componenten. Daarnaast krijg je een overzicht van 
aspecten als testen, ontwerpeisen en architectuur. Ook krijg je inzicht in hoe ontwikkeling 
projectmatig aangepakt kan worden. 
Voor dit vak is geen voorkennis vereist
plaats in het leerplan
Inleiding in het vakgebied Software Engineering.
werkwijze
Werkcolleges. Tijdens de werkcolleges wordt de vooraf zelfstandig bestudeerde stof toegelicht 
en toegepast in kleine opdrachten, die tijdens de les worden uitgewerkt. Je leert hier zaken 
als analyseren (hoe pak ik een probleem aan) en ontwerpen.
lesstof
Na afloop weet je wat de volgende begrippen zijn en kun je er mee werken.
· Use case diagram
· Klassediagram
· Interactiediagrammen
· Ontwikkelmethodieken
· Software-architectuur
· Requirements engineering
· Software testen
toetsing
Schriftelijk tentamen.
Tijdens de werkcolleges worden per onderwerp computertests gehouden die tot een vrijstel-
ling van het schriftelijk tentamen kunnen leiden als het gemiddelde resultaat een voldoende 
is. Informatie hierover volgt tijdens het eerste werkcollege.
studiemateriaal 
Verplicht: 
Jos Warmer en Anneke Kleppe, Praktisch UML, 5e editie, Pearson Education, 
ISBN 9789043020558
Eventuele hand-outs en readers en de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, D1, C3, C5, O2, T1 en T3.
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VerDIepIngsfase

Tijdens het tweede jaar werk je in studententeams aan verschillende projecten en verdiep 
je je verder in de door jou gekozen ICT-richting. Je krijgt steeds meer inzicht in het beroep 
dat bij jou past. Aan het eind van deze verdiepingsfase doe je werkervaring op tijdens de 
oriënterende stage.

Toelating tot het tweede jaar
Je wordt toegelaten tot het tweede jaar als je meer dan 40 studiepunten uit de propedeuse 
hebt behaald en voldaan hebt aan de overige eisen, die eerder zijn genoemd.
Heb je nog niet alle 60 studiepunten van het eerste jaar, dan word je een zogenoemde 
2Pstudent.
Je stelt met je loopbaanadviseur een studieplan op. Je maakt een contract met de loopbaan-
adviseur voor het behalen van de onderdelen van het eerste jaar. Het studieplan is erop 
gericht dat je na anderhalf jaar je propedeusecertificaat behaald hebt en in ieder geval na 
tweeënhalfjaar studie aan je stage kunt beginnen.

Loopbaanplanning
Het accent van de begeleiding ligt in het tweede jaar op loopbaanplanning. De loopbaan-
adviseur heeft een coachende rol. De student is meer zelf verantwoordelijk en neemt het 
initiatief tot het maken van afspraken.

Bindend afwijzend studieadvies (BAS)
Als je na twee jaar je propedeuse niet hebt behaald, kun je een BAS krijgen. Heb je aan het 
eind van het tweede jaar nog onvoldoende studiepunten om op stage of, in het geval van de 
versnelde stroom, naar de afstudeerfase te gaan, dan word je een 2V-student. Je moet dan 
samen met je loopbaanadviseur een studieplan opstellen. In dit plan moeten in ieder geval 
alle ontbrekende tweedejaars studieonderdelen opgenomen zijn. De loopbaanadviseur moet 
jouw plan goedkeuren.

Bedrijfspunten
Binnen de opleiding moet je vijf bedrijfspunten halen. Dat kan vanaf het tweede jaar. Voor 
ITopia kun je werkzaamheden verrichten, zoals het verzorgen van onderwijs aan jongerejaars, 
tutoring, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal of het deelnemen aan voorlichtingsbijeen-
komsten. Deze werkzaamheden leveren je bedrijfspunten op. Wel moet je dit van tevoren 
afspreken met je loopbaanadviseur.

Toelating tot de stage
Aan het eind van het tweede jaar mag je op stage als je in het bezit bent van je propedeuse-
certificaat en tenminste 48 studiepunten uit het tweede jaar hebt behaald, waaronder alle 
projecten en het volledige PROF2-programma. Je vraagt voorlopige stagetoestemming aan 
bij je loopbaanadviseur, die checkt of er aan de formele eisen is voldaan. Je loopbaanadviseur 
fungeert verder als procesbegeleider bij de stage. Als je op stage mag, kun je een stagebedrijf 
kiezen uit het aanbod van de opleiding. Je kunt ook zelf met een voorstel komen. In beide 
gevallen moet je duidelijk kunnen maken hoe en waarom je tot die keuze bent gekomen en 
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overtuig je jouw stagebegeleider van de kwaliteit van je stage. Deze stagebegeleider begeleidt 
de stage inhoudelijk en is afkomstig uit een businessunit. Je kiest deze stagebegeleider in 
principe zelf, eventueel in overleg met de manager van de desbetreffende businessunit. Aan 
het eind van de stage kies je een nieuwe loopbaanadviseur uit de businessunit van je keuze.
De stageperiode, die 100 werkdagen omvat, kan in principe tweemaal per jaar worden gestart. 
Deze 100 dagen zijn inclusief een aantal opleidingsactiviteiten, waaraan je deel moet nemen, 
zoals bijeenkomsten met je loopbaanadviseur, je stagebegeleider, presentaties en voorlichting 
over het vervolg van de studie in de afstudeerfase. De gang van zaken is in detail beschreven 
in de stagehandleiding. Op de intranetsite staat ook nuttige informatie over dit onderwerp. 
Een stage doen in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Stagevrijstelling
Heb je tijdens een eerdere opleiding al een praktijkstage gevolgd die aan de eisen voldoet die 
de opleiding aan een stage stelt, dan kan er vrijstelling voor het volgen van de stage worden 
verleend. Hiervoor neem je tijdens je tweede jaar contact op met je loopbaanadviseur.
Indien je op andere gronden, bijvoorbeeld werkervaring, in aanmerking denkt te komen 
voor een stagevrijstelling kun je contact opnemen met het praktijkbureau. Het hoofd van 
dat praktijkbureau maakt dan, in overleg met de examencommissie, afspraken over de wijze 
waarop een vrijstelling alsnog verkregen kan worden.

Ben je tweedejaars en
heb je een 

mbo-diploma?

Heb je 200 dagen
stage gelopen?

Afspraak met je
Studieloopbaan-

adviseur

Heb je 200 dagen
ICT-werkervaring?

Aanvullende afspraken
maken met Coördinator

praktijkbureau

Stagevrijstellings-
formulier naar

Examencommissie

Geen
stagevrijstelling

Stagevrijstelling 
geregeld

NEENEE

NEE OK

JA JA

JA OK

Niet OK OK
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leerplan jaar 2

Beschrijving jaar 2
Het tweede jaar is gericht op het uitbreiden van de competenties die noodzakelijk zijn voor 
jouw richting. In het eerste semester volg je twee thema’s en doe je een project binnen de 
gekozen richting en volg je twee keuzeonderdelen binnen PROF. In het tweede semester 
bewijs je dat je in staat bent te werken als jong professional. Je werkt in een multidisciplinair 
team aan verschillende projecten naast elkaar van zowel interne als externe opdrachtgevers, 
je volgt twee verdiepingsthema’s binnen je richting en twee thema’s die je zelf mag kiezen uit 
het aanbod van de andere richtingen.

Beschrijving programma per richting
Hieronder volgt een beschrijving van de programma’s van SNE, TC, SE, GD, HCD, ITM.

1. System and Network Engineering (SNE)
In het tweede jaar gaan we bij SNE werken aan de verdieping èn verbreding van je kennis op 
het gebied van Operating Systems en Netwerken. Waar in het eerste jaar de nadruk vooral 
heeft gelegen op het praktisch inzetten van systemen en netwerken, zullen we dit jaar verder 
bouwen aan een solide, theoretische en praktische basis voor je verdere studie.
Om die solide basis te verkrijgen, krijg je als SNE’er dit jaar vanzelfsprekend te maken met 
de voor jouw werkterrein belangrijke onderwerpen: zoals netwerkarchitectuur: wat voor 
systemen zijn er betrokken bij het afhandelen van bijvoorbeeld e-mail en www, messaging 
data. Maar ook leer je meer over de netwerkprotocollen, die bepalen hoe deze systemen met 
elkaar communiceren. Een goed begrip van deze materie helpt je te begrijpen hoe het kan 
dat zo’n ingewikkelde omgeving als het internet toch eigenlijk bijna altijd ‘werkt’ en hoe je 
als probleemoplosser te werk kan gaan op het moment dat er iets niet werkt. Natuurlijk helpt 
die kennis je ook om netwerkomgevingen te bouwen die nog robuuster en betrouwbaarder 
zijn, wanneer je dat in een werkomgeving nodig zou hebben. 
Het hele jaar door wordt de theorie uitgewerkt en verduidelijkt in de practica van de diverse 
vakken. Ook wordt er in beide semesters gewerkt aan projecten. Het eerste semester werk 
je aan een pittige opdracht op het gebied van virtualisatie voor de opdrachtgever ITopia. 
In het tweede semester werk je als SNE’er in een multidisciplinair team aan diverse grotere 
en kleinere deelprojecten, die door interne en externe opdrachtgevers zijn aangedragen.
Naast je taken in de projecten werk je in het eerste semester met serieuze netwerkapparatuur 
in het Cisco-lab. Ook hierin krijg je te maken met een combinatie van theorie en praktijk. De 
liefhebbers kunnen het Cisco-lab uitbouwen tot het officiële CCNA niveau en apart examen 
doen voor het Cisco CCNA certificaat.
In het tweede semester is er naast het project veel tijd ingeruimd voor verdieping van je Ope-
rating Systemskennis: wat voor processen spelen een rol in het OS, hoe worden deze beheerst 
en beheerd (process control) en hoe communiceren deze processen met elkaar (inter-process 
communication); wat zijn de gebruikelijke elementen in de opbouw van de hardware.
Aan de netwerkkant kun je je in het tweede semester verder verdiepen in de interessante 
netwerktechnieken en –protocollen, bijvoorbeeld in een keuzevak als Wireless Networks. Ook 
wordt regelmatig door middel van gastcolleges duidelijk gemaakt hoe al deze theoretische 
onderwerpen in praktische implementaties gebruikt worden.
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2. Technical Computing
Het onderwijsprogramma van Technical Computing heeft twee peilers: Embedded Systems 
en Industrial Automation. Bij Embedded Systems ligt de nadruk op microcontrollers. Dit 
kunnen microcontrollers zijn die je bijvoorbeeld terugvindt in een MP3-speler of een mobiele 
telefoon. Bij het vak Embedded Systems wordt daarom veel aandacht besteed aan verschil-
lende soorten microcontrollers, hoe deze interfacen met de analoge buitenwereld, hoe een 
programma voor deze controllers moet worden gemaakt en wat de beperkingen zijn van 
een bepaalde microcontroller.
Bij Industrial Automation staat het besturen van een fabriek of een onderdeel van een pro-
ductielijn centraal. Als eerste komen MES en SCADA aan de orde. Dit zijn systemen waarmee 
men gegevens vanaf een robot of lopende band zichtbaar maakt op een computersysteem 
en verder verwerkt in het logistieke systeem van een fabriek.
Het tweede deel gaat over GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) en komt 
voort uit de wetgeving van geautomatiseerde productiesystemen voor de farmaceutische of 
voedingsmiddelenindustrie en kan gezien worden als een gestructureerde en projectmatige 
aanpak voor het valideren van automatiseringssystemen.
Om deze twee hoofdthema’s te ondersteunen, wordt er in het eerste semester ook aandacht 
besteed aan Software Engineering: de kunst van het maken van software. Zo wordt er bij 
het vak ADS aandacht besteed aan softwarestructuren en technieken in Java en wordt er 
binnen het project Rail aandacht besteed aan een afgeleide methode van RUP, genaamd 
Ripple (subset van RUP). In het project Rail wordt software ontwikkeld voor een externe 
opdrachtgever waar beide onderwerpen, ADS en Ripple, samenkomen. In het derde en vierde 
blok is er ruimte ingericht voor een driepunts keuzeonderdeel, dat aangeboden wordt door 
een andere richting binnen de opleiding.

3. Software Engineering
In het eerste semester leer je tijdens het project Digital Learning (PDL) in teamverband op 
basis van een iteratieve methode samen met de opdrachtgever de problemen analyseren, 
ontwerpen, bouwen en testen. Een webgeoriënteerde elektronische leeromgeving is het 
eindproduct van dit project. De technieken die je in het thema WEB leert, worden direct 
toegepast in het project PDL. Deze technieken en de ontwerpmethodieken zijn onder andere 
J2EE, Entiteit Relations Model (ERM) en UML.
In de wereld van Software Engineering heb je kant-en-klare oplossingen in de vorm van 
datastructuren en algoritmen. In dit thema leer je wat deze oplossingen zijn en hoe je deze 
oplossingen toe kan passen. Binnen het thema ADS leer je over datastructuren, algoritmen, 
wiskunde en automatentheorie en vervolgens pas je die toe in de practicumopdrachten.
In het tweede semester is er het Project Prove IT. Een van de Prove ITprojecten wordt op 
basis van de DSDM-fasering afgerond. Met de DSDM-methode wordt samen met de op-
drachtgever een oplossing gezocht voor het probleem van de opdrachtgever. DSDM is een 
formele methodiek om samen met de opdrachtgever een probleem iteratief aan te pakken 
en op te lossen. Het thema DW is een inleiding voor het vak Datawarehousing. De inhoud 
van het thema AG wordt door de leden van de kenniskring Softwarekwaliteit bepaald en 
verzorgd. Extreme programming, TDD, refactoring en softwarekwaliteit zijn onder andere 
de onderwerpen van dit thema. De programmeertaal C++ is net als Java een objectgeoriën-
teerde taal. Dit is een keuzethema (C++).
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4. Game Development
In het eerste semester volg je de thema’s Game Design 2 en Algoritmen en Datastructuren 
in Games. Beide thema’s hebben een omvang van twee blokken. In het thema Game Design 
2, een vervolg op het eerstejaars thema Game Development 1 uit jaar 1, wordt in theorie en 
praktijk uitgebreid aandacht besteed aan allerlei ingrediënten die bij elkaar bepalend zijn 
voor het uiteindelijke succes van een game. Denk hierbij aan game mechanics, level design 
en intelligent gedrag van game karakters. Doel van het thema Algoritmen en Datastructuren 
in Games is je kennis op het gebied van software engineering verder te vergroten, door het 
leren ontwikkelen van games met algoritmische complexiteit en het leren gebruiken van 
datastructuren, zoals arrays, lijsten en queues.
Het project Entertainment Game van het eerste semester draait om het bedenken en maken 
van een entertainment game, waarbij elk team ‘helemaal los kan gaan’. In de eerste fase van 
het project gaat elk team een uitgebreide brainstormfase in om uiteindelijk te komen tot een 
game concept met demo en bijbehorend businessplan. Aan het eind wordt het game concept 
gepitcht aan één van de investeringspartners van ITopia. Zodra de investeringspartner bereid 
is om de rest van het traject te financieren, gaat het ontwikkeltraject van start. Tijdens dit 
traject zal worden gewerkt volgens een zogenoemde ‘agile’-ontwikkelmethode en wordt in 
korte sprints van twee weken naar een compleet werkende game toegewerkt.
In het tweede semester ga je verder in de richting Game Design òf Game Technology. Je 
kiest voor één van deze twee profielen aan het eind van blok twee van het eerste semester.
De verplichte thema’s van de richting Game Technology zijn Artificiële Intelligentie (blok 3) 
en Simulatietechniek 2 (blok 4). Voor Game Designers zijn dat de thema’s Character Design 
(blok 3) en World Design (blok 4).
Verder kies je in het tweede semester twee keuzethema’s. Het keuzethema 3D Modeling is 
voor de Game Designers verplicht. Voor Game Technology is het keuzethema C++ verplicht.
Ook de andere richtingen bieden keuzethema’s aan die je kunt volgen.
Naast de verplichte thema’s en keuzethema’s doen alle Game Developers mee aan het project 
Prove IT. In dit project wordt gewerkt in grote multidisciplinaire projectteams, waarbij elk 
projectteam verantwoordelijk is voor de uitvoering van meerdere projectopdrachten. Uiter-
aard zullen er uiteenlopende game-gerelateerde opdrachten worden aangeboden.

5. Human Centered Design
Het tweede studiejaar van de richting HCD biedt zowel een verdieping als een verbreding 
van de HCD-stof van het eerste jaar. In het eerste semester volg je het thema HCD en het 
thema Business Engineering. Binnen het thema HCD staat het methodisch ontwerpen van 
interactieve systemen centraal. In het thema Business Engineering draait het om bedrijfs-, 
informatie- en systeemanalyse. Het project van het eerste semester is het project Ubiquitous 
Computing. Dit project is exclusief voor HCD’ers. Ubiquitous computing is de nieuwe genera-
tie computertechnologie, waarin computers meer naar de achtergrond zullen verdwijnen. De 
mensen zijn omgeven door een verzameling kleine en grote computers die veelal draadloos 
met elkaar kunnen communiceren en die in dienst staan van degenen die van hun diensten 
gebruiken willen maken.
Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van alledaagse interfaces gebaseerd op ubi-
quitous computing. Het zelfstanding ontwikkelen en testen van interfaceconcepten is de 
kern van het project.
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In het tweede semester volg je de twee verplichte HCD-thema’s en twee keuzethema’s uit 
andere richtingen. De twee verplichte cursussen zijn Gebruikersonderzoek en Serious Games.
Bij Gebruikersonderzoek leer je, met het oog op afstemming van de business op de gebrui-
kers, verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes op te stellen en uit 
te voeren. Zogenoemde persona’s staan hierbij centraal.
Bij Serious Games ga je een computerspel ontwikkelen met educatieve waarde. Je leert de 
techniek (scripting) goed toe te passen en het op de juiste wijze vormgeven van interactie 
en gameplay. Grote uitdaging is het in overeenstemming brengen van de educatieve inhoud 
met de gameplay. Naast de twee verplichte thema’s en de twee keuzethema’s, is er voor alle 
tweedejaars studenten in het tweede semester een groot project dat bestaat uit meerdere 
kleine projecten die alle voldoende werk opleveren voor een half semester. Een van de deze 
projecten wordt op basis van de DSDM-fasering afgerond. Met de DSDM-methode wordt 
samen met de opdrachtgever een oplossing gezocht voor het probleem van de opdrachtgever. 
DSDM is een formele methodiek om samen met de opdrachtgever een probleem iteratief 
aan te pakken en op te lossen.

6. IT Management
Het tweede studiejaar van ITM is qua stof een verdieping en uitbouwing van de ITM stof 
zoals aangeboden in het eerste jaar.
In het eerste semester worden twee thema’s aangeboden: Business Engineering en IT Service 
Management. Business Engineering is een vervolg op de bedrijfsanalyses die gemaakt zijn 
in de eerstejaars projecten. Het geeft de noodzakelijke basis voor een verdere specialisatie 
tijdens stage en afstudeerfase. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfs-, informatie- en sy-
steemanalyse. IT Service Management vormt in feite een logische combinatie met elk van de 
drie andere domeinen ITM, SE en SNE. Elk door een I-engineer ontwikkeld product moet 
immers beheerd en onderhouden kunnen worden.
Deze twee thema’s bieden flankerend onderwijs aan voor het ITM-project Management In-
formatie Systemen. Je maakt een ‘Business Intelligence’ systeem, waarbij je gebruikmaakt van 
de gestructureerde ontwikkelmethode ‘Dynamic Systems Development Method’ (DSDM).
In het tweede semester dien je twee verplichte ITM-thema’s te volgen en twee keuzethema’s 
uit een andere richting. Voor ITM zijn de twee verplichte thema’s ERP en IAR. Voor een van 
de keuzethema’s moet je C# of Datawarehousing kiezen.
De informatieverwerking binnen grote ondernemingen beslaat verschillende gebieden. Enter-
prise Resource Planning (ERP) tracht verschillende bedrijfsfuncties met één softwarepakket 
te automatiseren. Voorbeelden van dit soort bedrijfsfuncties zijn: productieplanning, perso-
neelssystemen, financiële systemen en inkoopsystemen. De student verwerft een overzicht 
van de verschillende onderwerpen die actueel zijn met betrekking tot de ERP-oplossingen 
in het bedrijfsleven.
IAR heeft als doel de studenten inzicht te geven in de ICT-architecturen: een verzameling 
principes die leidt tot uitgangspunten, regels, richtlijnen en standaarden over de vraag hoe een 
onderneming de informatievoorziening vorm geeft en gebruikt en de praktische uitvoering 
daarvan. ICT-architecturen moeten dan ook worden gezien als een managementinstrument 
om ICT-ontwikkelingen te sturen en af te stemmen op de bedrijfsdoelen.
Naast de twee verplichte en de twee keuzethema’s is er een groot project waar je in een groep 
van 12 tot 16 studenten deelneemt aan meerdere kleine projecten die voldoende werk  opleve-
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ren voor een half semester. Een van de deze projecten wordt op basis van de DSDM-fasering 
afgerond. Met de DSDM-methode wordt samen met de opdrachtgever een oplossing gezocht 
voor het probleem van de opdrachtgever. DSDM is een formele methodiek om samen met 
de opdrachtgever een probleem iteratief aan te pakken en op te lossen.

JAAR 2

system and network engineering

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Project Virtualisatie
13 stp

Project Prove IT
14 stp

Cisco

6 stp

Linux

3 stp

Operating Systems 
- Memory Manage-
ment
3 stp

IT Service Management
6 stp

Keuzethema
3 stp

Keuzethema
3 stp

Professional Skills 2
8 stp
Bedrijfspunt 
1stp

technical computing

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Project RAIL
13 stp

Project Prove IT
14 stp

Embedded Systems 2

6 stp

Industrial 
Automation 1
3 stp

Industrial 
Automation 2
3 stp

Algoritmen en Datastructuren
6 stp

Keuzethema
3 stp

C++
3 stp

Professional Skills 2
8 stp
Bedrijfspunt 
1 stp
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software engineering

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Project Digital Learning
13 stp

Project Prove IT
14 stp

Webbased Applicatie 

6 stp

Agile Software 
engineering
3 stp

Datawarehousing

3 stp
Algoritmen en datastructuren
6 stp

Keuzethema
3 stp

Keuzethema
3 stp

Professional Skills 2
8 stp
Bedrijfspunt 
1 stp

game Development voor profiel game Design

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Project Entertainment Game
13 stp

Project Prove IT
14 stp

Game Design 2
6 stp

Character Design
3 stp

World Design
3 stp

Algoritmen en Datastructuren in Games
6 stp

3D modeling
3 stp

Keuzethema
3 stp

Professional Skills 2
8 stp
Bedrijfspunt 
1 stp

game Development voor profiel game technology

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Project Entertainment Game
13 stp

Project Prove IT
14 stp

Algoritmen en Datastructuren in Games

6 stp

Artificiële 
Intelligentie
3 stp

Simulaties in 3D

3 stp
Game Design 2
6 stp

Keuzethema
3 stp

C++
3 stp

Professional Skills 2
8 stp
Bedrijfspunt 
1 stp
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human centered Design

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Project Ubiquitous Computing
13 stp

Project Prove IT
14 stp

Human Centered Design

6 stp

Gebruikers-
onderzoek
3 stp

Serious Games

3 stp
Business Engineering
6 stp

Keuzethema
3 stp

Keuzethema
3 stp

Professional Skills 2
8 stp
Bedrijfspunt 
1 stp

It management

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Project Management Informatie Systeem
13 stp

Project Prove IT
14 stp

IT Service Management

6 stp

Enterprise Resource 
planning
3 stp

ICT Architecturen 

3 stp
Business Engineering
6 stp

Keuzethema
3 stp
C# of Datawarehousing
3 stp

Professional Skills 2
8 stp
Bedrijfspunt 
1 stp



8282

verdiepingsfase

Keuzethema’s jaar 2
Je kiest een of twee keuzethema’s uit het aanbod dat beschreven is in onderstaand overzicht. Je 
meldt je aan na een keuzemarkt in november waarin alle keuze thema’s gepresenteerd worden. 

Keuzethema’s jaar 2 code open als keuzethema voor:
(als een thema verplicht is voor een 
richting, dan is het niet in deze lijst 
opgenomen)

 Blok 3  Blok 4

Audio Design for Games 1 ADG1 Iedereen X

C# C# SNE, HCD, ITM X

C++ Cpp SNE, SE, HCD, ITM, GD-GD X

Eigen Werkplek EW TC, SE, HCD, ITM, GD X

Embedded Systems EM SNE, SE, HCD, ITM, GD X

Enterprise Resource Planning ERP SNE, TC, SE, HCD, GD X

Industrial Automation IA SNE, SE, HCD, ITM, GD X

Information Architecture IAR SNE, TC, SE, HCD X

Network Technology - Wireless 
Networks

NTWN Iedereen X

Operating System - Memory 
Management

OSMM TC, SE X

Scripting SC TC, SE, HCD, ITM, GD X

User Interface Design UID SNE, TC, SE, ITM X

XNA XNA Iedereen X
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Projecten, Thema’s en Vakken jaar 2

Studieonderdeel:  3D modeling 
Blok: 3 Studiejaar: 2: GD
Studiepunten:  3 Docent:  Freark Broersma

Doelstelling
Inzicht krijgen in de basisprincipes van 3D, en de verschillende methoden om in 3D te 
bouwen.
plaats in het leerplan
3D Modeling is een verplicht vak voor de richting Game Design.
werkwijze
Gecombineerde werkcolleges/practica waarin de theorie wordt behandeld en opdrachten 
worden uitgevoerd.
lesstof
Tijdens het werken aan opdrachten in een 3D pakket worden de studenten wegwijs gemaakt 
in de basis van 3D en de methodieken om in 3D te bouwen, te texturen en te belichten. 
Stapsgewijs worden de interface, structuur, tools en bijbehorende mogelijkheden verkend, 
en uitgetest in een game gerelateerde omgeving.
toetsing
Opleveren van een aantal producten, in 3D uitgevoerd en gerenderd.
studiemateriaal
De Maya en Mudbox manual. Deze zijn aanwezig bij de software in het gamelokaal. 
Aanbevolen ter naslag voor productieflow:
Michael Ingrassia, Maya for Games, Focal Press, ISBN: 9780240810645.
competenties
P2, D1, C2, C3, E2, T3, Z2
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Studieonderdeel:  agile software engineering 
Blok:  3  Studiejaar:  2: SE
Studiepunten:  3  Docent:  Richard de Koning

Doelstelling
De student leert technieken van een agile software ontwikkelmethode toepassen. Met een 
agile-methode wordt geprobeerd risico’s te verminderen door software te ontwikkelen in 
korte overzichtelijke perioden (timeboxes), die we iteraties noemen. Elke iteratie is als het 
ware een miniproject op zichzelf en omvat alle noodzakelijke taken zoals planning, analyse, 
ontwerp, programmeren, testen en documenteren.In dit verdiepingsthema richten we ons 
op technieken om software te testen, kwaliteit te bepalen en deze kwaliteit te verbeteren door 
software te herstructuren. De opgave waarvoor een ontwikkelteam staat, is om een succesvolle 
systeemintegratie tot stand te brengen. Maar zijn deze systemen wel integreerbaar? Hoe is de 
kwaliteit van de verschillende onderdelen? Gaan we delen hergebruiken of bouwen we delen 
volledig opnieuw? Hoe zorgen we ervoor dat we niets stuk maken tijdens de verbouwing?
plaats in het leerplan
Verdieping van de kennis op het gebied van Software Engineering.
werkwijze
Workshops en werkcolleges. In de workshops krijgt de student na een summiere theoretische 
toelichting een opdracht die hij tijdens de werkcolleges onder begeleiding kan uitwerken.
lesstof
Agile Software Development
·  Agile Development, Extreme Programming (XP) en het Agile manifesto
Software Kwaliteit
·  Cyclometrische complexiteit;
·  Halstead complexiteit en (het belang van) algoritmische complexiteit;
·  Coding standards: gebruik indentatie, naamgeving, toelichtend commentaar, witregels;
·  Chidamber - Kemerer metrics suite.
Test Driven Development
·  Wat en waarom TDD?
·  Extreme testing & Unit testing;
·  Mock objecten.
Refactoring
·  Method refactoring door het vereenvoudigen van conditionele logica en methode aanroepen;
·  Structuur refactoring door het verplaatsen van data, verantwoordelijkheden en overer-

vingsrelaties.
toetsing
Onderbouwd kwaliteitsrapport;
Testspecificatie en implementatie van een geïntegreerd systeem.
studiemateriaal
Hand-outs
Aanbevolen: Fowler, M. et. al (2006), Refactoring: improving the design of existing code, 
2002, Addison Wesley.
competenties Dit verdiepingsthema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, 
P2, D1, C2, C3, C5, C6, C7, E1, E2, E3, T1 en T3.
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Studieonderdeel:  algoritmen en Datastructuren  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: TC, SE
Studiepunten:  6  Docent:  Gerke de Boer

Doelstelling
Verdieping in aspecten van Software Engineering zoals Datastructuren en Algoritmen in 
Java, Automatentheorie en Wiskunde (algoritmiek, recursie, inductie, bomen en grafen).
plaats in het leerplan
Uitbreiding van de kennis op het gebied van Software Engineering en het leren ontwikkelen 
van Softwaresystemen met algoritmische complexiteit.
werkwijze
Hoorcolleges, werkcolleges en practica.
In de hoorcolleges en werkcolleges krijgt de student inzicht in de theorie die als basis voor 
het vakgebied geldt. Tijdens de practica werkt de student aan de opdrachten die meetellen 
voor de afronding.
lesstof
UML:
· State transition en sequence diagram.
Algoritmen:
· Zoeken en sorteren;
· Recursie;
· Diverse algoritmen m.b.t. bomen en grafen (o.a. Dijkstra, Huffman).
Datastructuren:
· Array, List, Stack, Queue en Deque, Hash table, Tree, Graph;
· Java Collection Framework: ArrayList, LinkedList, HashMap, TreeMap, TreeSet en HashSet.
UML:
· State transition en sequence diagram.
Wiskunde:
· Complexiteit van algoritmen;
· Inductie;
· Bomen en grafen;
· Automaten: Talen, grammatica’s, reguliere expressies en automatentheorie.
toetsing
Via vier digitale Moodle toetsen kun je de theorie van het vak halen. Voor elke deeltoets kun 
je maximaal zestien punten halen. Je rondt het vak af via de deeltoetsen door te voldoen aan:
-  3 of 4 keer voldoende, dat wil zeggen 10 of meer punten per toets
-  in totaal 45 of meer punten (dat is minstens 7 gemiddeld)
-  het cijfer wordt bepaald door: c = (aantal punten)*10/64
Voldoe je niet aan bovenstaande eisen dan moet je tentamen doen. Daarbij mag je moodle 
resultaten die voldoende zijn (10 punten of meer) meenemen naar het tentamen. Je hoeft dan 
in principe alleen de onvoldoende onderdelen te maken. Maak je een voldoende onderdeel 
opnieuw dan blijft het hoogste resultaat staan. 
Op het tentamen geldt dat het cijfer berekend wordt door: c = (aantal punten)*10/64
Voor de herkansing geldt hetzelfde principe.
Practicumopdrachten moeten met een voldoende afgerond zijn.



8686

verdiepingsfase

studiemateriaal
Lafore, Data Structures & Algorithms in Java, ISBN 9780672324536.
Reader Theoretische concepten.
Materiaal van de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1, C1, C3, R2, T1 en T3.



8787

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  algoritmen en Datastructuren in games  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: GD
Studiepunten:  6  Docent:  Gerke de Boer

Doelstelling
Het leren kennen en toepassen van datastructuren en algoritmen binnen de context van 
Game Development.
plaats in het leerplan
Uitbreiding van de kennis op het gebied van Software Engineering, het leren ontwikkelen
van games met algoritmische complexiteit en het leren gebruiken van datastructuren.
werkwijze
Hoorcolleges, werkcolleges en practica.
In de hoorcolleges en werkcolleges krijgt de student inzicht in de theorie die als basis voor 
het vakgebied geldt. Tijdens de practica werken de studenten in tweetallen aan de opdrachten 
die meetellen voor de afronding.
lesstof
Algoritmen:
· Zoeken en sorteren;
· Recursie;
· Diverse algoritmen m.b.t. bomen en grafen (o.a. Dijkstra, Huffman).
Datastructuren:
· Array, List, Stack, Queue en Deque, Hash table, Heap, Tree, Graph;
· Java Collection Framework: ArrayList, LinkedList, HashMap, TreeMap, TreeSet en HashSet.
UML:
· State transition en sequence diagram.
Wiskunde:
· Complexiteit van algoritmen;
· Inductie;
· Bomen en grafen;
· Automatentheorie.
toetsing
Via vier digitale Moodle toetsen kun je de theorie van het vak halen. Voor elke deeltoets kun 
je maximaal zestien punten halen. Je rond het vak af via de deeltoetsen door te voldoen aan:
- 3 of 4 keer voldoende, dat wil zeggen 10 of meer punten per toets
- in totaal 45 of meer punten (dat is minstens 7 gemiddeld)
- het cijfer wordt bepaald door: c = (aantal punten)*10/64
Voldoe je niet aan bovenstaande eisen dan moet je tentamen doen. Daarbij mag je moodle 
resultaten die voldoende zijn (10 punten of meer) mee nemen naar het tentamen. Je hoeft dan 
in principe alleen de onvoldoende onderdelen te maken. Maak je een voldoende onderdeel 
opnieuw dan blijft het hoogste resultaat staan. 
Op het tentamen geldt dat het cijfer berekend wordt door: c = (aantal punten)*10/64
Voor de herkansing geldt hetzelfde principe.
Practicumopdrachten moeten met een voldoende afgerond zijn.
studiemateriaal
Lafore, Data Structures & Algorithms in Java, ISBN 9780672324536.



8888

verdiepingsfase

Reader Theoretische concepten.
Materiaal van de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1, C1, C3, R2, T1 en T3.



8989

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  artificiële Intelligentie  
Blok:  3  Studiejaar:  2: GD
Studiepunten:  3  Hoofddocent:  Slobodanka Dzebric

Doelstelling
Overzicht krijgen van AI-technieken die in spellen toegepast kunnen worden. Inzicht in de 
toepassing van de meest gangbare AI- technieken die gebruikt worden in computerspellen.
Je maakt kennis met zoektechnieken, optimalisatie van zoeken en technieken van het machine 
based learning (evolutionary inspired AI).
plaats in leerplan
Deze cursus geeft inzicht en overzicht in oplossingen van programmeerproblemen die niet 
met traditionele programmeertechnieken op te lossen zijn.
werkwijze
Hoorcolleges en practicum.
lesstof
-  Diverse zoekalgoritmen waaronder A* Path;
-  Evolutionary inspired AI (Emergent Behaviour, Genetische Algoritmen en Cellular Auto-

mata);
toetsing
· Schriftelijk tentamen;
· Practicumopdrachten voldoende afgerond.
Het cijfer van het schriftelijk tentamen is alleen geldig als aan de practicumvoorwaarde 
voldaan is.
studiemateriaal
Ben Coppin, AI Illuminated, ISBN 9780763732301.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties D1, C1, O7, Z2



9090

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  audio Design voor games I  
Blok:  4   Studiejaar:  2: alle
Studiepunten:  3  Docent:  Theo Ris

Doelstelling
De rol van audio (geluidseffecten, achtergrond muziek) wordt steeds belangrijker bij de 
productie van games. Aan het eind van deze cursus ben je in staat om een gesprekspartner 
te zijn met in audio gespecialiseerde professionals. Bovendien ben je in staat om door jou 
gemaakte keuzes voor game audio te onderbouwen.
plaats in het leerplan
Het thema is een eerste kennismaking met het professioneel toepassen van audio in games.
werkwijze
Elke bijeenkomst bestaat uit een theoriemodule, met aansluitend een practicum waarin je 
de theorie toepast. De lesstof wordt thematisch aangeboden.
lesstof
Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen, zijn o.a. korte geschiedenis 
game audio, sampling, menselijk oor, opbouw muziek, instrumenten, muziektheorie, MIDI, 
opnametechnieken, audioanalyse, game en sound engines en juridische aspecten.
toetsing
Alle practicumopdrachten worden afgetekend. De begrippen worden getoetst met een 
theorietentamen. Bovendien is er een eindopdracht. Het cijfer voor het keuzethema is het 
gemiddelde van het tentamencijfer en het cijfer voor de eindopdracht. Voorwaarde is dat 
beide onderdelen voldoende zijn.
studiemateriaal
Studiemateriaal en opdrachten worden via VLO beschikbaar gesteld.
competenties
Dit keuzethema levert een bijdrage aan de volgende competenties: C2, D3, R1, Z2



9191

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  Business engineering  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: HCD, ITM
Studiepunten:  6  Docent:  Jan Hellings

Doelstelling
De student verkrijgt kennis van de bijdrage die ICT levert bij het realiseren van de doelstel-
lingen van organisaties en de manier waarop ICT zodanig kan worden vormgegeven dat de 
bedrijfsdoelstellingen worden bereikt.
De student leert op basis van bedrijfsanalyse en informatieanalyse een adviesrapport te 
schrijven.
plaats in het leerplan
Het thema BE is een vervolg op de bedrijfsanalyses die gemaakt zijn tijdens de projecten en 
het studieonderdeel OKIS in het 1e jaar. Het geeft de noodzakelijke basis voor een verdere 
specialisatie tijdens stage en afstudeerfase.
werkwijze
Gedurende 12 weken is er 2 uur werkcollege per week waarin de theorie wordt behandeld 
en aan de hand van opdrachten geoefend wordt in het toepassen daarvan. Naast het volgen 
van de werkcolleges dient de student er rekening mee te houden dat hij 8 uur per week nodig 
heeft voor het verwerken van de theorie en het oefenen met de tussentijdse opdrachten.
lesstof
Week 1-2:  De informatievoorzieningarchitecturen en de bedrijfsstrategie;
Week 3-4:  Het doorgronden van een organisatie;
Week 5-6:  Het analyseren organisatie en de informatievoorziening;
Week 7-8:  Ontwerpen van een nieuwe informatievoorziening;
Week 9-10: De juridische aspecten en de financiële verantwoording;
Week 11:  De informatievoorzieningarchitectuur als geheel;
Week 12:  De presentatie.
toetsing
Het thema wordt afgesloten met het maken van meerdere adviesrapporten en een presentatie.
Dit levert een individuele beoordeling van de rapporten en de presentatie op.
studiemateriaal
Verplicht:
Frank Boterenbrood, Jan Wijnand Hoek, Jeroen Kurk, De informatievoorzieningarchitec-
tuur als scharnier, Van strategie naar informatievoorziening, Academic Service, 2005, ISBN 
9039523360.
Reader.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, P3, T1, T3 en R2.



9292

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  character Design  
Blok:  3  Studiejaar:  2: GD - Game Design
Studiepunten:  3  Docent:  Dop Terlingen

Doelstelling
Inzicht krijgen en vaardig worden in het ontwikkelen en vormgeven van karakters.
plaats in het leerplan
Het gaat hier om een verdiepingsvak, speciaal voor studenten met interesse in game art en 
game design en 2D.
werkwijze
Een onderdeel van het vak character design, is een aantal sessies modelteken. De aandacht 
ligt hier bij het kunnen observeren van menselijke (ver)houdingen, en de interpretatie die 
hieraan kan worden ontleend. In de theorie colleges gaan we dieper in op de psychologische 
uitwerking die uiterlijke- en gedragskenmerken teweegbrengen. In de bijbehorende huiswerk 
opdrachten tonen de studenten hun vaardigheden, en bovenal hun begrip van de toepassing 
van deze toegepaste psychologie in verschillende characters.
lesstof
Karakters kunnen een heel bepalende rol spelen en in sommige gevallen zijn ze dragers van 
het verhaal. Ze zijn voor de spelers de ingang tot identificatie. Bij het ontwerpen van een 
karakter zijn interne consistentie en uitdrukkingsmogelijkheden cruciaal om de gebruiker 
in de game te betrekken en te behouden. Maar wat maakt nu een karakter overtuigend en 
passend binnen een game? In dit vak leer je karakters te ontwerpen op basis van psycholo-
gische kenmerken en deze te visualiseren en te animeren in 2D.
toetsing
Er wordt een tentamen over de theorie afgenomen en er wordt getoetst op het toepassen van 
de theorie bij het realiseren van karakters.
studiemateriaal
Better Game Characters by Design, a Psychological Approach, Katherine Isbister, uitgeverij
Morgan& Kaufmann, (ISBN 978-55860-921-1)
competenties
P1, P3, D1, C2, E2, T3, Z1



9393

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  cisco network engineering  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: SNE
Studiepunten:  6 of 10  Docent:  Douwe van der Meer

Doelstelling
Intensief het studieprogramma op basis van het Cisco Exploration programma, als voorberei-
ding op Cisco-certificering. Na succesvolle afronding van dit thema en additionele zelfstudie 
is de student in staat zich officieel te certificeren als Cisco Certified Network Associate.
Een Cisco Certified Network Associate (CCNA) is gecertificeerd om netwerksupport te 
verlenen voor kleine en middelgrote netwerken. CCNA-Certificering biedt een solide basis 
voor het begrijpen van de netwerkfundamenten en de praktische toepassing hiervan. Het 
behalen van het officiële CCNA-certificaat is geen vereiste om het thema af te ronden.
plaats in het leerplan
Verdieping van en vervolg op Netwerkgerelateerde vakken van jaar 1 (NTNB, eerder bekend 
als SNE1)
werkwijze
Theorie en practicum. De theoretische opdrachten worden gemaakt via de e-learning omge-
ving van Cisco. Naast de theorie wordt er ook praktisch intensief geoefend met up-to-date 
Cisco-routers en -switches. Ook wordt gewerkt met de netwerksimulator Packet-tracer om 
complexe netwerken te ontwerpen en te configureren.
lesstof
De lesstof bestaat uit netwerk topics zoals: TCP/IP, UDP, IP-configuratie, subnetting, CIDR, 
Distance Vector Routing, Link State routing, VPN’s, VLAN’s, Spanning Tree.
Voor de lesstof wordt gebruik gemaakt van het officiële Cisco-cursusmateriaal uit het Cisco 
Exploration programma.
toetsing
De theoretische onderdelen worden getoetst binnen de Cisco-leeromgeving. De praktische 
onderdelen worden beoordeeld door de docent. Beide onderdelen afzonderlijk dienen met 
voldoende resultaat te worden afgesloten.
Opmerking:
Voldoende resultaat voor praktijk èn theorie levert 6 studiepunten op.
Wanneer na additionele zelfstudie ook het CCNA-certificaat bij een officieel testcenter wordt 
behaald, worden nog vier studiepunten toegekend. Voor het behalen van het certificaat wordt 
de standaard Cisco-normering toegepast.
studiemateriaal
Aanbevolen:
Networking Fundamentals, Companion Guide, ISBN 1587132087
Routing protocols and Concepts, Companion Guide, ISBN 1587132060
LAN Switching and Wireless, Companion Guide, ISBN 1587132079
Accessing the WAN, Companion Guide, ISBN 1587132052
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1, D3, C1, C2, O5, O7, T1
en Z2.



9494

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  c#  
Blok:  3  Studiejaar:  2: SNE, HCD, ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Reza Esmaili

Doelstelling
Leren programmeren in een objectgeoriënteerde omgeving met de taal C#.
plaats in het leerplan
De studenten doen kennis op van het programmeren in een objectgeoriënteerde taal. De 
docent gaat ervan uit dat de student enige programmeerervaring of affiniteit met program-
meren heeft.
werkwijze
Hoorcolleges en practicum.
In de hoorcolleges wordt verteld hoe de student een gestructureerd programma in de ob-
jectgeoriënteerde taal C# kan ontwerpen en bouwen.
Tijdens het practicum wordt de theorie direct praktisch toegepast: de student werkt zelf-
standig aan praktijkopdrachten.
lesstof
- Inleiding in het .NET platform;
- Variabelen;
- Statements en uitzonderingen;
- Methodes en parameters;
- Arrays;
- Basiskennis O-O (Object-Oriented) programmeren;
- Reference type variabelen;
- Objecten aanmaken en verwijderen;
- Overerving.
toetsing
Schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.
competenties
Dit keuzethema levert een bijdrage aan de volgende competenties: C1, T1 en T3.



9595

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  c++  
Blok:  4 Studiejaar:  2
Studiepunten:  3  Docent: Eric Ravestein

Doelstelling
Verbreding van de programmeervaardigheden door middel van een extra objectgeoriën-
teerde taal naast Java. Leren programmeren in een objectgeoriënteerde omgeving met de taal 
C++. Na afloop kan de student de eigenschappen van de taal C++ gebruiken om efficiënt 
en leesbaar te programmeren, hij kan aangeven wat de belangrijke aspecten bij de keuze 
van een programmeertaal zijn, en de verschillen tussen Java en C++ en de gevolgen voor de 
programmeerstijlen benoemen.
plaats in het leerplan
C++ is een vervolg op het programmeren in Java in het eerste jaar. Het werken met C++
past vooral in het profiel van SE en TC, maar is een goede aanvulling voor elk ander profiel.
werkwijze
Hoorcolleges en practica.
lesstof
-  Inleiding, geschiedenis, verschillen tussen Java en C++;
-  Simple types, operators, functions, call by value, call by reference;
-  Filestream, stringstreams, classes, member variables, member functions, qualifiers make 

files;
-  Pointers, char pointer, void pointer, function pointer;
-  Statische en dynamische objecten;
-  Do’s & don’ts met memory en pointers;
-  Toepassing in datastructuren;
-  Inheritence, (operator) overloading, overriding, multiple inheritence, polymorfisme;
-  Standard Template Library (STL);
-  Semaphores, fork, finger (indien tijd over).
toetsing
Schriftelijk theorietentamen;
De practicumopdrachten moeten voldoende zijn afgerond.
studiemateriaal
Stroustrup, Programming and practice using C++, ISBN 9780321543721
competenties
Dit keuzethema levert een bijdrage aan de volgende competenties: C1, T1 en T3.



9696

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  Datawarehousing  
Blok:  4  Studiejaar:  2: SE
Studiepunten:  3  Docent:  Ellen Waterman

Doelstelling
Een bedrijf beschikt veelal over vele bronnen van informatie. De informatie is opgeslagen in 
meerdere operationele databases. Het nemen van beslissingen op alle niveaus in het bedrijf 
is afhankelijk van de toegankelijkheid van de informatie. Vaak moet de informatie ook nog 
gegroepeerd, geaggregeerd en geanalyseerd worden. Tegenwoordig ontwerpt en bouwt men 
daarvoor een datawarehouse, een opslagplaats van gegevens.
In dit verdiepingsthema leert de student de basisprincipes van datawarehouses kennen.
Daarbij hoort kennis van en inzicht in het maken van een ontwerpmodel voor een data-
warehouse.
Daarnaast krijgt de student inzicht in de toepassing en het nut van datawarehousing.
plaats in het leerplan
Het verdiepingsthema Datawarehousing sluit aan op het thema Databases 1 uit het eerste 
jaar. Van deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben van relationele databases en 
SQL-statements.
werkwijze
Hoorcolleges en een practicum.
lesstof
· Concepten van datawarehousing;
· Architectuur van een datawarehouse;
· 4-Stappenplan ontwerpen model datawarehouse;
· Stermodellen;
· Verschillende soorten dimensies;
· Drie soorten feitentabellen;
· Datawarehouse busmatrix;
· Changing dimensions - type wijzigingen;
· Aggregaten – OASI.
· ETL
toetsing
Aanwezigheid hoorcolleges verplicht.
Opdrachten moeten worden uitgevoerd.
Het eindcijfer is het cijfer voor de opdrachten 
studiemateriaal
Aanbevolen:
Sterren en Dimensies, Harm van der Lek, hoofdstukken 1-13.
competenties
Dit verdiepingsthema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2 en P3.



9797

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  eigen werkplek  
Blok:  4 Studiejaar: 2: TC, SE, HCD, ITM, GD
Studiepunten:  3  Docent:  Henk Hoogcarspel

Doelstelling
Na afloop is de student in staat als IT’er de eigen werkplek in te richten en te beheren. Een 
Software Engineer zal andere eisen stellen aan zijn werkplek dan bijvoorbeeld een HCD’er of 
ITM’er. Afhankelijk van de doelgroep zijn vaak diverse bekende softwarepakketten in licentie 
genomen door de werkgever, maar er zijn ook werkgevers die vooral open-source producten 
gebruiken. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de firewall- en security-strategie 
van de werkgever. Er zal nadrukkelijk zoveel mogelijk naar relevante open-source alterna-
tieven worden gezocht, als alternatief voor commerciële softwareproducten.
plaats in het leerplan
Eigen Werkplek is een keuzethema voor studenten van alle richtingen, behalve voor SNE.
werkwijze
Drie weken inrichting & oplevering van een Windows-werkplek.
Vier weken inrichting & oplevering van een Linux-werkplek.
Afronding van het vak
Er vindt twee keer in het blok een beoordeling plaats door middel van een audit. Hierbij 
demonstreer je je desktopomgeving met alle geïnstalleerde en benodigde software voor 
jouw studierichting.
Verder moet je in staat zijn om alle gemaakte keuzes goed te motiveren en te onderbouwen, 
met name op het gebied van veiligheidsmaatregelen.
Tevens moet er een professioneel rapport worden opgeleverd met daarin een installatiebe-
schrijving, inclusief problemen, oplossingen, etc. en een motivering van alle gemaakte keuzes 
(distro keuze, pakketten voor installatie t/m beveiliging) Omdat KEW vooral een praktisch 
vak is, geldt nadrukkelijk de voorwaarde van voldoende aanwezigheid (80%), alsmede inzet 
en motivatie bij de lessen.
competenties
Dit keuzethema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, D1, D3, C1, C2,
C3, C4, C5, C6, C7, O1, O2, E1, E2, T1, T3, R1 en Z2.



9898

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  embedded systems  
Blok:  3  Studiejaar:  2: SNE, SE, HCD, ITM, GD
Studiepunten:  3  Docent:  Ferry Rietveld

Doelstelling
Na dit keuzethema is de student in staat om een embedded systeem, een robotwagen, in C te 
programmeren en de werking van een systeem gebaseerd op een microcontroller te verklaren.
plan in het leerplan
Embedded Systems is een keuzethema voor studenten van alle richtingen, behalve voor TC.
werkwijze
Werkcolleges en miniproject robotbesturing.
Dit keuzethema heeft de vorm van een miniproject met theoretische ondersteuning. Het 
embedded systeem werkt op basis van een microcontroller die in de taal C geprogrammeerd 
wordt. In de colleges wordt de basis van de taal C en basiskennis van microcontrollers 
behandeld.
In de practicumlessen wordt aan het miniproject gewerkt.
lesstof
Bij een embedded systeem is de software een onderdeel van een apparaat. Een embedded 
systeem is geen general purpose system, zoals een PC, maar elk embedded systeem heeft zijn 
eigen specifieke software, specifieke hardware en specifieke I/O om zijn functies te vervul-
len. Embedded systemen zijn de intelligente delen van apparaten. In een embedded systeem 
bevindt zich een microcontroller die een programma uitvoert maar deze is minder krachtig 
dan een microprocessor in een PC. Veel embedded systemen worden in C geprogrammeerd. 
C is een niet-objectgeoriënteerde taal die veel lijkt op zijn OO-opvolgers C++ en Java. C is 
ook de taal van Unix en Linux. Voor zowel SE’ers als SNE’ers is het zeer leerzaam en nuttig 
om hiermee gewerkt te hebben.
toetsing
Oplevering robotbesturing: documentatie, demonstratie en presentatie.
studiemateriaal
Het lesmateriaal is te vinden in de bijbehorende map op de VLO-site (Datasheets en hand-
leidingen van het robotsysteem en diverse bronnen over de programmeertaal C).
competenties
Dit keuzethema levert een bijdrage aan de volgende competenties: C1, O1, O2, O7, C1, E1
en E2.



9999

verdiepingsfase

Studieonderdeel:  embedded systems 2  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: TC
Studiepunten:  6  Docent:  Jan Derriks

Doelstelling
Doel is het kunnen ontwerpen, bouwen en programmeren van een embedded systeem.
Dit dient met een microcontroller te worden gerealiseerd die in C geprogrammeerd wordt.
plaats in het leerplan
EM2 is een vervolg op de thema’s EM1, PP en projecten uit het eerste jaar.
werkwijze
Dit thema heeft de vorm van een miniproject met theoretische ondersteuning in de vorm 
van hoorcolleges en practica. In het eerste blok wordt de taal C en basiskennis microcontrol-
lers behandeld. In de practicumuren wordt gewerkt aan de programmeeropdrachten en het 
miniproject. Onderwerpen voor het miniproject mogen zelf bedacht worden, maar moeten 
wel goedgekeurd zijn. In week 5 van het eerste blok dient het onderwerp van het miniproject 
van elk team bekend te zijn. In het tweede blok wordt het gekozen ontwerp gebouwd en is 
er meer aandacht voor de hardware van microcontroller-gestuurde apparaten.
lesstof
- Selecteren en aanschaffen van een eigen microcontroller op basis van specifieke eisen;
- Lezen en ontwerpen van een schema met een microcontroller;
- Lezen van datasheets van microcontrollers en componenten;
- Programmeren in C;
- Kennis van de ontwikkelomgeving en cross-development;
- Kennis van het ontwerp van hardware en software van een embedded systeem.
toetsing
Twee schriftelijke tentamens over C en microcontroller hardware;
Practicumopdrachten C programmeren voldoende afgerond;
Productdemonstraties en presentaties van werkende systemen halverwege het tweede blok;
Miniproject microcontroller toepassing moet werkend gedemonstreerd worden en verslag 
moet goedgekeurd zijn.
De studiepunten worden toegekend als alle onderdelen met een voldoende zijn afgerond.
studiemateriaal
Al Kelly en Ira Pohl, De programmeertaal C, vierde vernieuwde editie, Pearson education,
ISBN 9789043016698.
Zelf aan te schaffen microcontroller en bijbehorende componenten.
Eventuele hand-outs, readers en het materiaal in de bijbehorende map op de VLO-site.
Datasheet van de gekozen microcontroller (downloaden).
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1, D3, C1, C2, C3, T1, T2,
T3, R1 en Z2.
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  engels - fluency  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: alle
Studiepunten: in project 1e semester  Docent:  Wilko Oskam

Doelstelling
Voor het succesvol volgen van de studie en het uiteindelijk goed functioneren in het be-
drijfsleven is een goede Engelse taalvaardigheid absoluut noodzakelijk, zowel mondeling 
als schriftelijk.
plaats in leerplan
Als hbo-afgestudeerde dient de student volgens het Common European Framework of 
Reference for Languages het niveau B2 te hebben bereikt.
werkwijze
In het tweede jaar wordt de mondelinge taalvaardigheid Engels getoetst. Daarbij wordt vol-
gens het Common European Framework of Reference for Languages het niveau vastgesteld.
Indien de student het vereiste niveau B2 niet bezit, krijgt hij een advies over de manier waarop 
hij het vereiste niveau kan bereiken.
lesstof
Dit betekent in de praktijk het volgen van één of meerdere cursussen Fluency.
toetsing
De mondelinge competentie Engels wordt bewezen in het project van het eerste semester 
van het tweede jaar (zie projectbeschrijving). In dit project is een deel van de mondelinge 
communicatie in het Engels. Tijdens de gesprekken en presentaties wordt het Engels van de 
student beoordeeld. NB. Binnen de TC-richting wordt de Engelse mondelinge taalvaardig-
heid getoetst tijdens het miniproject van het thema Embedded Systems 2.
studiemateriaal
Meer informatie in de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
Dit studieonderdeel levert een bijdrage aan de volgende competenties: R1.
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  enterprise resource planning 
Blok:  3  Studiejaar:  2: SNE, TC, SE, ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Atze de Bruijn

Doelstelling
De informatieverwerking binnen grote ondernemingen beslaat verschillende gebieden. 
Enterprise Resource Planning (ERP) tracht verschillende bedrijfsfuncties met één software-
pakket te automatiseren. Voorbeelden van dit soort bedrijfsfuncties zijn: productieplanning, 
personeelssystemen, financiële systemen en inkoopsystemen. Studenten moeten globale 
kennis hebben van verschillende soorten informatiesystemen. Zij verwerven een overzicht 
van verscheidene onderwerpen die actueel zijn met betrekking tot de ERP-oplossingen in 
het bedrijfsleven. Hierna zijn studenten in staat verschillende industrieoplossingen, ERP 
systemen, modules en procesbeschrijvingen te herkennen en te benoemen. 
plaats in het leerplan
ERP is een keuzethema voor alle richtingen, behalve voor ITM. Het onderwerp is relevant 
voor studenten uit alle beroepsdomeinen, omdat ERP-systemen in bijna alle grote bedrijven 
geïmplementeerd zijn. De informaticus die bij een groot bedrijf werkt, zal zeer waarschijnlijk 
in aanraking komen met ERP-systemen.
werkwijze
In een reeks van werkcolleges worden de diverse aspecten behandeld die gerelateerd zijn aan 
ERP-systemen. Tijdens de werkcolleges zullen de studenten ook zelf diverse onderwerpen 
uitdiepen en presenteren. Tevens moeten zij een beperkte opdracht in een SAP-omgeving 
afronden.
lesstof
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:
- Overzicht ERP de bouwstenen;
- The value chain en supply chain;
- Process modeling;
- Supplier relationship management en customer resource management;
- Enterprise application integration;
- Business intelligence;
- Portalen.
toetsing
Het keuzethema wordt afgesloten met een tentamen. Het afronden van de practicumopdracht 
en het schrijven van een korte whitepaper zijn voorwaarden voor het succesvol afronden 
van dit thema.
studiemateriaal
Verplicht:
D.J. Schenk/C.T. Draaijer/A.A. Caris. De praktijk van SAP ERP en IDES, ISBN 9789001773632.
Mary Sumner, Enterprise resource planning, ISBN 9789043012416.
competenties
Dit keuzethema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, C1, C2, E1, E2 en E3.
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  Game Design 2 
Blok: 1 & 2 Studiejaar: 2: GD
Studiepunten:  6 Docent:  Joris Dormans

Doelstelling
Ervaring opdoen met en vaardigheid ontwikkelen in het proces van game development, 
vanuit verschillende theoretische en praktische invalshoeken. 
plaats in het leerplan
Game Design 2 is een vervolg op Game Design 1 en sluit aan bij de projecten van jaar 2. 
Sommige onderdelen maken gebruik van techniek uit het vak [[ADS voor GD]].
werkwijze
Het thema is onderverdeeld in zes onderwerpen waarin telkens een andere invalshoek 
centraal staat en de studenten op basis van het onderwerp individueel een game bedenken, 
bouwen en opleveren. Deze games worden samen met een reflectie over de stof en/of het 
ontwerpproces opgenomen in een portfolio. 
lesstof
· De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
· Level design
· Game mechanics
· Beleving en interactie
· Modulair, agent-based design
· Intelligent gedrag van gamekarakters (NPCs)
· Innovatieve en serious games
toetsing
-  Per student één uitgewerkte game per onderwerp (in totaal zes per student) 
-  Cijfer op basis van individueel portfolio
studiemateriaal
-  Crawford, C., Chris Crawford on Game Design (2002), ISBN 9780131460997
-  Digitale reader
-  Stof behandeld in colleges.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, D1, C1, T1, R1, R3, 
Z1, Z2.
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  gebruikersonderzoek  
Blok:  3  Studiejaar:  2: HCD
Studiepunten:  3  Docent:  Theo Ris

Doelstelling
Centraal bij gebruikersonderzoek staat het creëren van persona’s als resultaat van gebrui-
kersonderzoek.
Persona’s zijn fictieve karakters die de verschillende soorten gebruikers representeren, waar-
mee een organisatie te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan klanten van een (online-)winkel 
of gebruikers van een (software)product. In dit verdiepingsthema leert de student om langs 
methodische weg persona’s te creëren en deze persona’s in te zetten bij ontwerpprocessen. 
Voor het verzamelen van de nodige, kwalitatieve en kwantitatieve, gegevens voert de student 
zelf een onderzoek uit. Hij leert de belangrijkste technieken om deze onderzoeken uit te 
voeren en de onderzoeksresultaten te gebruiken.
plaats in het leerplan
In het eerste jaar en het eerste semester van het tweede jaar wordt reeds aandacht besteed 
aan persona’s, maar nu wordt dit onderwerp voorzien van een uitgebreide theoretische ba-
sis. Dit thema is een verdieping op het ontwerpen en maken van persona’s en het doen van 
onderzoek zoals dat in het eerste jaar aan de orde is gekomen.
werkwijze
Persona’s spelen een belangrijke rol bij user centered design-processen en de HCD’er moet 
daarom in staat zijn om persona’s te maken en te gebruiken. In dit verdiepingsthema leert 
de student hoe hij stapsgewijs persona’s kan creëren en hoe hij deze persona’s kan inzetten 
bij ontwerpprocessen. Het verdiepingsthema bestaat uit werkcolleges waarin theorie wordt 
behandeld en resultaten van onderzoeken door deelnemers worden besproken. Ter onder-
steuning van de theorie wordt gebruik gemaakt van een centrale casus. Middels een artikel 
voor een (wetenschappelijk) tijdschrift beschrijft de student de resultaten van zijn onderzoek. 
Daarnaast geeft hij op basis van zijn onderzoek een aantal aanbevelingen.
lesstof
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:
- Persona’s en businessstrategieën;
- Onderzoeksplanning en -rapportage;
- Kwalitatieve onderzoekstechnieken;
- Kwantitatieve onderzoekstechnieken;
- Statistische analyse.
toetsing
Het verdiepingsthema wordt afgesloten met een individueel verslag waarin de resultaten van 
een gebruikersonderzoek zijn vastgelegd.
studiemateriaal
Verplicht:
Steve Mulder & Ziv Yaar, The user is always right, a practical guide to creating and using 
personas for the web, ISBN 9780321434531.
competenties
Dit verdiepingsthema levert een bijdrage aan de volgende competenties: C3, C7, E1, E2 en E3.
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  human centered Design  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: HCD
Studiepunten:  6  Hoofddocent: Wally de Munk

Doelstelling
Kenmerkend voor de afgelopen 50 jaar is de steeds verdergaande ontwikkeling en toepassing 
van digitale technologieën. Het wordt steeds moeilijker te voorspellen hoe de ‘digitale wereld’ 
er over pakweg vijf jaar uitziet en hoe deze onze levens verder gaat beïnvloeden. Informatie, 
data en multimedia content zijn immers niet meer persoons- of plaatsgebonden, nemen steeds 
minder fysieke ruimte in beslag en zijn eenvoudig te transformeren naar een ander medium.
Met dit in het achterhoofd is het vanzelfsprekend dat ons denken over deze technologieën in 
relatie tot de mens die deze technieken (moet) gebruiken enorm in ontwikkeling is. Volgens 
sommigen staat dit denken zelfs nog in de kinderschoenen.
plaats in het leerplan
Het verdiepingsthema bouwt voort op de theoretische en praktische kennis die is opgedaan 
tijdens het thema Interaction Design en het thema Inleiding Media. Het accent van dit 
verdiepingsthema ligt op de theorie van de interactie, waarbij veel wordt geïllustreerd aan 
de hand van praktijkvoorbeelden.
werkwijze
In de werkcolleges wordt theorie behandeld, in de vorm van colleges en presentaties van 
praktijkopdrachten door de deelnemende studenten. Een belangrijk uitgangspunt binnen 
het thema is theoretische inzichten vertalen naar de ontwerppraktijk van de HCD’er.
lesstof
Leidraad is het ontwerpen van interactieve systemen op basis van ‘user based’ scenario’s. 
Daarnaast staat een deel van het thema in het teken van ‘de mens’, gezien vanuit de cognitieve 
psychologie. De cognitieve psychologie richt zich op de functies en processen die de mens 
in staat stellen zich in zijn omgeving te handhaven. Ook wordt gekeken naar de bijdragen 
die andere disciplines (kunnen) leveren aan het HCD-domein.
toetsing
Alle praktijkopdrachten dienen met een voldoende te zijn afgesloten. Een schriftelijk ten-
tamen bepaalt het eindcijfer.
studiemateriaal
Verplicht:
David Benyon, Designing Interactive Systems; people, activities, contexts, technologies, 
Second Edition.
Addison Wesley ISBN:978-0-321-43533-0
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, C1, R1, Z2
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  Ict architecturen  
Blok:  4  Studiejaar: 2: ITM, SNE, TC, SE, HCD
Studiepunten:  3  Docent:  Jan Hellings

Doelstelling
Sommige organisaties zijn succesvoller dan andere, winstgevender, groeien sneller en re-
ageren sneller op een veranderende markt. Hoe doen succesvolle bedrijven dat? Zij doen 
dat door het toepassen van ICT-architecturen of enterprise-architecturen. Hierdoor krijgen 
zij steeds meer grip op hun ICT en kunnen deze ook beter afstemmen (aligned) op de 
bedrijfsdoelen. Organisaties moeten met behulp ICT-architecturen antwoord geven op de 
volgende vraagstukken:
-  Hoe sluit ik mijn verschillende applicaties zo op elkaar aan dat de juiste gegevens op de 

juiste plek beschikbaar zijn?
-  Hoe kan ik de realisatietijd van nieuwe producten en diensten versnellen?
-  Hoe kan ik de beheerkosten reduceren?
-  Hoe krijg ik mijn ICT-huishouding zodanig op orde, dat ik gedeelten kan uitbesteden?
-  Hoe krijg ik meer samenhang tussen al de ICT-projecten en hoe kan ik mijn ICT-budget 

gerichter inzetten?
-  Hoe modelleer ik een ICT-architectuur?
Het thema ICT-architecturen is een verzameling principes, die leidt tot uitgangspunten, 
regels, richtlijnen en standaarden over de manier waarop een onderneming de informatie-
voorziening vormgeeft en gebruikt. Het heeft als doel de studenten inzicht te geven in de 
ICT-architecturen en de praktische uitvoering daarvan. ICT-architecturen moeten dan ook 
worden gezien als een managementinstrument om ICT-ontwikkelingen te sturen en af te 
stemmen op de bedrijfsdoelen.
plaats in het leerplan
Het thema ICT-architecturen is een keuzethema in het tweede jaar voor alle richtingen, be-
halve voor ITM. Het is een overkoepelend onderwerp en daarmee een welkome aanvulling 
voor iedere informaticus om een goed beeld te krijgen van de ICT en het beleid daarover 
in een organisatie.
werkwijze
De theorie wordt aangeboden in colleges en workshops;
Studenten maken aan de hand van een casus een ICT-architectuurwerkstuk en geven hier-
over een presentatie;
Per week wordt een onderwerp behandeld.
lesstof
Theorie en praktijk ICT-architecturen.
toetsing
Studenten leveren een ICT-architectuurwerkstuk op.
studiemateriaal
Verplicht:
Roel Wagter, Martin van den Berg, Joost Luijpers en Marlies van Steenbergen, DYA: snelheid 
en samenhang in business- en ICT-architecturen, ISBN 9072194626.
competenties
Dit keuzethema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, T1 en R1.
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  Industrial automation  
Blok:  3  Studiejaar: 2: SNE, SE, HCD, ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Ruud Slokker, Marten Teitsma

Doelstelling
Industrial Automation is van belang voor alle informaticastudenten, omdat in productie-
bedrijven de productieomgeving en de kantooromgeving steeds dichter naar elkaar toe-
groeien. De automatisering in productiebedrijven beperkt zich tegenwoordig niet meer tot 
de productievloer, maar vindt op steeds hogere niveaus plaats (tot ERP-niveau). Software 
engineering, industriële netwerken (ethernet) en cyber-security (firewalls e.d.) zijn niet 
meer weg te denken uit de industriële automatisering. Bij dit keuzethema leert de student 
de belangrijkste methoden en standaarden kennen die gebruikt worden binnen de automa-
tisering van complexe industriële processen.
plaats in het leerplan
Verdiepingsfase. Industrial Automation is een keuzethema voor studenten van alle richtin-
gen, behalve voor TC.
werkwijze
Door middel van hoorcolleges, werkcolleges en practicumopdrachten worden de volgende 
onderwerpen onderzocht:
- Inleiding in de industriële automatisering;
- De ISA-88, ISA-95 en ISA-99 standaarden;
- Industriële netwerken en security;
- SCADA (programmeeropdracht);
- Databases voor de industrie.
lesstof
In dit keuzethema staat de automatisering op de hogere niveaus, dus boven de productievloer, 
centraal. Standaarden zoals ISA 88 (batch-verwerking), ISA 95 (o.a. koppeling ERP en pro-
ductievloer) en ISA 99 (plant security) nemen in deze hogere lagen een belangrijke plaats in.
toetsing
Een miniproject waarin een aantal van de genoemde technieken terugkomen.
studiemateriaal
Het lesmateriaal is te vinden in de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
Dit keuzethema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, D1 en C1
Verdiepingsfase



107107

verdiepingsfase

Thema: Industrial Automation 2.1 
Blok: 3  Studiejaar: 2, TC
Studiepunten:  3 Hoofddocent: R. Slokker en M. Teitsma

werkwijze
De TC’er die werkzaam is op het terrein van industrial computing is een generalist die zich 
snel kan inwerken in nieuwe en complexe processen. Of het nu een straat met robots is die 
auto’s assembleren of een drukkerij of een koekjesfabriek: hij heeft het overzicht en verbindt 
alle disciplines met elkaar. Door middel van hoorcolleges, excursies, werkcolleges en prac-
ticumopdrachten worden de volgende onderwerpen onderzocht:
- ISA 88, ISA 95, MES (Manufacturing Execution Systems) en SCADA
- Industriële Databases
- Regelingen en besturingen
- Industriële netwerken
toetsing
· schriftelijk tentamen aan het eind van blok 
· practicumopdrachten
De practicumopdrachten moeten met een voldoende worden afgesloten en het eindcijfer is 
gelijk aan het tentamencijfer. 
studiemateriaal
Het materiaal wordt op de VLO-site geplaatst.
competenties
P1: de (informatie)behoefte van diverse disciplines binnen de organisatie in kaart   brengen
D1: een functioneel ontwerp vertalen in een technisch ontwerp.
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verdiepingsfase

Thema: Industrial automation 2.2 
Blok:  4 Studiejaar: 2, TC
Studiepunten:  3 Hoofddocent: R. Slokker en M. Teitsma

werkwijze
De student werkt in teamverband aan een automatiseringsopdracht. Daarnaast worden er 
een aantal gastcolleges gegeven.
toetsing
Het eindcijfer is het toegekende cijfer voor de automatiseringsopdracht. 
studiemateriaal
Het materiaal wordt op de VLO-site geplaatst.
competenties
P1: de (informatie)behoefte van diverse disciplines binnen de organisatie in kaart   brengen
C1: diverse componenten van een systeem realiseren binnen de gestelde kaders.
C2: gerealiseerde componenten samenvoegen tot een compleet systeem.
D1: een functioneel ontwerp vertalen in een technisch ontwerp.

Dit thema is het vervolg van Industrial Automation 2.1.
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  It service management  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: SNE, ITM
Studiepunten: 6  Docent:  Nynke de Vries

Doelstelling
In dit thema willen we laten zien dat IT Service Management meer is dan alleen ITIL. IT 
Service Management vormt in feite een schakel met elk van de andere domeinen. Alle 
ontwikkelde en gebouwde ICT moet immers geïmplementeerd, beheerd en onderhouden 
kunnen worden en ondersteunend zijn aan de business.
IT Service Management heeft de opdracht de bestaande ICT voor de business beschikbaar te 
houden en tegelijkertijd gewenste aanpassingen en vernieuwingen van die ICT mogelijk te 
maken en de diensten van externe leveranciers te integreren en te coördineren. Allerlei onder-
werpen uit dit domein komen langs: van klant tot leverancier, van strategische beleidsbepaling 
tot operationele uitvoering, van methoden en technieken tot contracten, van outsourcen 
van de IT-dienstverlening tot het inrichten ervan, lijnorganisatie versus procesorganisatie.
De student is na dit thema in staat om planmatig en met oog voor kwaliteit een IT-serviceor-
ganisatie in te richten die afgeleid is van de bedrijfsdoelstelling. Ook is de student in staat een 
bedrijf te adviseren bij het outsourcen van IT Services. De student maakt hierbij onderscheid 
tussen functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Actuele zaken zoals BITA 
(Business IT Alignment), demand management, governance, sourcing, beveiliging en TCO 
(total cost of ownership) komen aan de orde. De student leert omgaan met het combineren 
van verschillende standaarden als CMMi, ITIL, ASL, BISL, INK.
plaats in het leerplan
Het thema ITSM sluit aan op het thema IT Management 2 uit het eerste jaar. In de afstu-
deerfase zit hiervan een logisch vervolg binnen het BU-programma ITM en de minoren 
ICT management en Sourcing.
werkwijze In werkcolleges wordt theorie behandeld en bij de practica wordt de theorie 
toegepast door ook de link te leggen naar de projecten van het tweede jaar.
Bij de practica wordt met opdrachten geïllustreerd hoe de verschillende onderwerpen een 
rol spelen bij het inrichten van een ICT-beheerorganisatie, of liever een organisatie voor IT 
Service Management. Gastcolleges, gegeven door een aantal grote dienstverleners geven de 
student inzicht in de actuele praktijk van IT Service Management. Het thema wordt afge-
sloten  met een excursie naar een grote dienstverlener lesstof De presentaties, het boek van 
Scheffel en van Janssen over ITIL, het thema security, de gastcolleges.
toetsing De practicumopdrachten moeten gemiddeld met een voldoende zijn beoordeeld.
Er is een aparte opdracht om naar aanleiding van een case vragen op te stellen. Het cijfer voor 
deze laatste opdracht telt mee voor het eindcijfer (c1). Het thema wordt daarnaast getoetst met 
een  schriftelijk, open boek tentamen waarin ook vragen over de case worden opgenomen. 
Deze toets wordt met een cijfer beoordeeld (c2).
Het uiteindelijke cijfer wordt als volgt bepaald: (c1 + (2 x c2)) / 3.
studiemateriaal Verplicht:
Scheffel e.a, Het doel, de weg en de rugzak, ISBN 907721363.
Janssen, IT-Service Management volgens ITIL, 3e editie, ISBN 9789043013239
competenties Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, D1, D2, D3, 
C3, C4, C5, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, E1, E2 en E3.
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  linux  
Blok:  3  Studiejaar:  2: SNE
Studiepunten:  3  Docent:  Arnim Eijkhoudt

Doelstelling
Je doet een uitgebreide basiskennis op van Linux en krijgt een inleiding in de principes van 
Operating Systems, op gebieden als filesystems, scheduling, networking, security.
plaats in het leerplan
Verplicht studieonderdeel binnen het tweede jaar van de SNE-richting.
werkwijze
Gedurende 7 weken krijg je hoorcolleges.
lesstof
Onder andere: de kernel, shell, network configuration, security, X-Windows, filesystems, 
Operating System structuren.
toetsing
Een schriftelijk tentamen waarvoor een voldoende cijfer (5.5 of hoger) moet worden gehaald.
studiemateriaal
Verplicht:
Lesmateriaal dat online beschikbaar wordt gesteld via VLO.
Handig als naslag:
Leerboek Linux (deel 1) door Sander van Vugt. Dit boek wordt als leidraad gebruikt bij de 
theorielessen en is tevens geschikt als naslagwerk voor het tentamen.
competenties
Dit verdiepingsthema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1, O1, O2, O3, 
P3, E1, E2 en E3.
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verdiepingsfase

Studieonderdeel:  network technology – wireless networks  
Blok:  3  Studiejaar:  2: alle
Studiepunten:  3  Docent:  Romeo Zwart

Doelstelling
Draadloze telecommunicatie is zonder twijfel één van de belangrijkste ontwikkelingen van de 
laatste decennia op het gebied van computersystemen en datacommunicatie. Met draadloze 
netwerken is het echt mogelijk geworden plaatsonafhankelijk te werken. Dit kan zijn bin-
nen een gebouw of op een campus (bv. met WIFI), maar ook in een netwerk met een grote, 
landelijke, dekking (met bijv. UMTS of WiMax technieken).
De cursus Wireless Networks geeft je een degelijke introductie op het gebied van mobiele 
en wireless netwerken. In het eerste deel van de cursus leer je de basis van de radiotechno-
logie die onder alle draadloze netwerken de fysieke infrastructuur vormt. Daarna maak je 
kennis met verschillende toepassingsgebieden van draadloze netwerken, bv. Wireless LANs 
(IEEE802.11) en GSM/UMTS. Meestal vinden we een of meerdere interessante gastsprekers 
om deze technieken toe te lichten vanuit het gezichtspunt van, bijvoorbeeld een mobiele 
telecom operator of een netwerkbeheerder van een groot WIFI netwerk. 
Hiermee krijgt je als junior Network Engineer basiskennis en inzicht in de (on)mogelijkheden 
van deze netwerken en hierdoor leer je waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
ontwerp en het beheer van dergelijke netwerken. Mobiele en wireless netwerken liggen zeker 
ook op het terrein van de telecommunicatie-ingenieur. Met het succesvol afronden van deze 
cursus ben je bekend met de technieken en de terminologie van de draadloze telecomwereld 
en kan je een gesprekspartner zijn voor een telecom-ingenieur.
Wireless Networks is een stevig vak en zeker niet een cursus ‘hoe installeer ik mijn draadloze 
router’. Deelnemers dienen absoluut interesse te hebben voor de processen op de onderste 
lagen van het OSI- en TCP/IP model (fysieke laag t/m transportlaag). Daarnaast is enige 
middelbare schoolkennis van natuur- en wiskunde belangrijk voor het begrip van de fysieke 
aspecten van de signaaltransmissie die de basis vormen van de besproken technieken.
plaats in het leerplan
Wireless Networks is een keuzevak voor alle richtingen en vormt een aanvulling op Network 
Technology (SNE) vakken uit het eerste en tweede jaar van de opleiding. In verband met het 
gewenste interessegebied, wordt studenten van de richtingen HCD, GD en ITM aangeraden 
om vooraf met de docent te overleggen over hun deelname aan dit vak. 
werkwijze
Twee uur per week hoor/werkcollege. Daarnaast worden er 3 practica van 3 uur ingeroosterd.
Afhankelijk van de deelname van exchange students worden de colleges in het engels dan 
wel het nederlands gegeven.
lesstof
Verspreid over zeven weken komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
- Draadloze transmissie en antennes;
- Medium access control;
- Wireless LANs;
- Mobiele telecom netwerken;
- Beveiligingsaspecten van draadloze netwerken.
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toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk gesloten boek tentamen. Practicumopdrach-
ten dienen met een voldoende te zijn afgerond.
studiemateriaal
- Schiller, Mobile Communications 2nd ed, ISBN 9780321123817.
- Extra materiaal dat via de bijbehorende map op de VLO-site wordt aangeboden.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P2, P3, D1, O1, O2, O5 en E2.
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Studieonderdeel:  operating systems-memory management  
Blok:  4  Studiejaar:  2: SNE, TC, SE
Studiepunten:  3  Docent:  Ferry Rietveld

Doelstelling
Het verkrijgen van inzicht in de opbouw van moderne besturingssystemen met de daarbij 
behorende datastructuren en toegepaste programmeertechnieken.
plaats in het leerplan
Het verdiepingsthema Operating Systems - Memory Management is een verplicht onderdeel 
binnen de SNE-richting. Het vormt de start van de theoretische onderbouwing van Operating 
Systems. Waar eerder LINUX en Windows vanuit de praktijk werden benaderd, wordt nu 
gekeken naar de interne structuren en functionele opbouw.
werkwijze
Werkcolleges.
lesstof
Een introductie in verschillende soorten van Operating Systems en het doel van een Opera-
ting System. Hierbij komen aan de orde Multi-programmering, Realtime systems en Time 
sharing. Verder worden er data- en processtructuren behandeld die gebruikt worden binnen 
een computersysteem. (Hoofdstuk 1,2,3,4 ; een snelle herhaling van jaar 1).
Processen en processcontrol komen aan de orde en ook de eisen die aan de CPU gesteld 
kunnen worden. In het kort worden ook de aspecten van virtuele machines besproken 
(Hoofdstuk 4).
Memory management, met de verschillende mogelijkheden, waaronder partitioneren en 
paginering en segmentering. Tevens worden de eisen voor de hardware besproken om dit 
alles mogelijk te maken (Hoofdstuk 7 en 8).
Invoer en uitvoer systemen met hun specifieke technieken als RAID maar ook interrupt 
handling en I/O scheduling (Hoofdstuk 11).
Filesystem-organisatie met beveiliging en fileoperaties en de opbouw van hiërarchische 
filesystemen (Hoofdstuk 12).
toetsing
Dit keuzethema wordt afgesloten door middel van een schriftelijk gesloten boek tentamen.
studiemateriaal
Verplicht:
William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/E, ISBN
9780136033370.
Er is ook een Nederlandstalige versie verkrijgbaar. De oorspronkelijke Engelstalige versie 
wordt echter aanbevolen.
competenties
Dit verdiepingsthema levert een bijdrage aan de volgende competenties: O1, O2, O7, E1 en E2.
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Studieonderdeel:  professional skills 2  
Blok:  1, 2, 3 en 4  Studiejaar:  2
Studiepunten:  8  Hoofddocent: Frans Dugour

Doelstelling
Het programma ‘Professional Skills’ heeft als doel het je mogelijk te maken om op een pro-
fessionele wijze problemen te vertalen en om te zetten naar een concreet plan of product. 
Daarnaast kun je binnen het programma voor jezelf nagaan op welke wijze je je studie het 
beste kunt aanpakken met optimaal resultaat en rendement.
plaats in het leerplan
Het programma PROF is een vervolg op het programma uit het eerste jaar van de opleiding.
werkwijze
Het programma heeft een omvang van drie contacturen per week. In blok 1 en 2 kun je deels 
zelf invulling geven aan het programma doordat je twee PROF ‘keuzeonderdelen’ gaat doen. 
In blok 3 en 4 is het centrale thema ‘Voorbereiding op de beroepsrol in de stage’. Dit deel 
van het programma wordt in klassenverband in overleg met de PROF-docent vastgesteld. Je 
PROF-docent is tevens je loopbaanadviseur in de verdiepingsfase. Deze kies je voor aanvang 
van blok 1. Naast individuele gesprekken, begeleidt hij ook tweewekelijkse intervisiebijeen-
komsten met je medestudenten.
lesstof
In het eerste en tweede blok bestaat het programma uit keuzeonderdelen. Je kunt intekenen 
op verschillende onderdelen. In het derde en vierde blok komen in ieder geval de volgende 
onderwerpen aan de orde: analyseren van advertenties, solliciteren en stagevoorlichting.
toetsing
Voor alle profonderdelen een aanwezigheidsplicht van 100%. Bij een aanwezigheid minder 
dan 80% volgen sancties.
Blok 1 en 2: Elk keuzeonderdeel heeft een eigen afronding en toetsing. Het is dus zaak om 
tijdens het desbetreffende keuzeonderdeel te informeren naar de beoordelingswijze. Als 
dit onderdeel voldoende is afgesloten vormt de feedback vanuit het keuzeonderdeel input 
voor een bijgesteld POP. Dit POP wordt tijdens het loopbaangesprek aan het eind van blok 
2 besproken. Tezamen met de deelname aan de intervisie en loopbaanadvies vormt dit de 
feitelijke afsluiting van blok 1 en 2.
Blok 3 en 4: De student dient zijn POP aan het begin van het semester aan te passen waarin 
een stand van zaken opgemaakt wordt van zijn/haar competentieontwikkeling. Aan het 
eind van blok 4 bewijst de student dat hij/zij in staat kan worden geacht de leerstage met 
succes af te ronden.
studiemateriaal
Verplicht: De docent schrijft de literatuur voor, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen.
opmerkingen Voor de versnelde stroom is het programma aangepast. In overleg met de 
docent worden de eerste twee blokken door de studenten ingevuld op basis van de te verwer-
ven competenties en stelt de student zijn POP bij. Daarnaast volgt de student een keuzevak. 
Deze twee blokken worden afgesloten met een assessment. Een voldoende assessment en 
het bijgestelde POP zijn nodig voor toelating tot de afstudeerfase.
competenties Professional Skills levert een bijdrage aan de volgende competenties: T1, T2, 
T3, R1, R2, R3, R4, Z1, Z2
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Studieonderdeel:  project Digital learning  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: SE
Punten:  13 Docent:  Reza Esmaili

Doelstelling
De ontwikkeling van software verloopt in een aantal stappen. Maar welke stappen zijn er en 
kun je misschien stappen tegelijkertijd uitvoeren? Eigenlijk begint het bij de opdrachtgever 
en de mensen die belang hebben bij het systeem. Die hebben namelijk een hele reeks van 
eisen en wensen. Om tot een goed resultaat te komen, kun je een deel van de levenscyclus 
van een systeem doorlopen. Daarbij dien je de activiteiten in de analyse-, ontwerp- en de 
bouwfase uit te voeren. Op deze manier zet je de eisen en wensen om in ontwerpspecificaties 
die bruikbaar zijn voor het bouwen van een al redelijk ingewikkeld systeem.
plaats in het leerplan
Het Project Digital Learning is het eerste grote, monodisciplinaire project tijdens de opleiding.
werkwijze  n een iteratief proces ontwikkel je samen met de opdrachtgever een e-learning 
omgeving. Op basis van een systeemontwikkelmethode wordt in een projectteam een ont-
werp voor een website gemaakt. Op basis van dit ontwerp wordt de website gebouwd, getest 
en geïmplementeerd. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van requirement 
engineering, JSP/Servlets, relationele databases, Linux en projectvaardigheden. In overleg 
met de opdrachtgever bepaal je het programma van eisen.
Project (team van ca. 5-6 studenten SE), workshops, coaching en consultancy. Het project 
is grotendeels in het Engels vanwege de internationale context en alle documentatie wordt 
in het Engels opgeleverd. Technische omgeving: J2EE.
lesstof Onderdeel van dit project is de cursus object oriented analysis. Wekelijks worden 
een theorieles en een practicumles verzorgd, waarin een (deel)fase van het ontwikkelproces 
doorlopen wordt.
- object oriented concepts, inheritance, type systems, software development methodologies;
- gathering requirements & analyzing the problem;
- designing the system architecture, choosing technologies;
- designing subsystems, reusable design patterns;
- specifying the interfaces of classes & continuous testing.
toetsing Voor de cursus object oriented analysis wordt afgesloten met een schriftelijk ten-
tamen. De  practicumopdrachten dienen voldoende afgerond te worden.
Het project wordt op drie manieren getoetst.
1. Het product, gepresenteerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beoordeelt of het 
product aan de afgesproken functionaliteit voldoet. Voor deze beoordeling wordt een team-
cijfer gegeven.
2. Een technobeoordeling van het product waarbij ook de omgeving (Webserver, JSP/Servlets 
en database) betrokken wordt. Dit is een individuele toets.
3. Proces: Peerbeoordeling, onder begeleiding van een deskundige. Dit is een individuele toets.
studiemateriaal O’Docherty, Object-Oriented Analysis and Design, Understanding System 
Development with UML 2.0, ISBN 97800470092408.
Zie projecthandleiding in de bijbehorende map op de VLO-site
competenties In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competen-
ties: P1, P2, P3, D1, D2, D3, C1, C2, C3, C5, O1, O2, O4, T1, T2, T3, R1, R2, R3, R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  project entertainment game 
Blok:  1&2 Studiejaar:  2: GD
Studiepunten:  13 ECTS Hoofddocent: Remco van Swieten

Doelstelling
ITopia wil de markt van de entertainment games op. Zodoende heeft ITopia een budget 
beschikbaar gesteld om een aantal teams aan nieuwe gameconcepten en businessmodellen 
te laten werken. Doel is uiteindelijk een investeringspartner te vinden en een aantal games 
op de markt te brengen.
plaats in het leerplan
Project Entertainment Game is het eerste project in het tweede jaar van de opleiding infor-
matica, richting Game Development.
werkwijze
In je projectteam ga je in het eerste deel van het traject een uitgebreid brainstormproces door 
om uiteindelijk te komen tot een game concept met demo en bijbehorend businessplan. Om 
de teams hierbij te ondersteunen heeft ITopia een aantal trainingen georganiseerd. Aan het 
eind van deze eerste fase pitch je het game concept en businessplan aan één van de inves-
teringspartners van ITopia.
Zodra de investeringspartner is gevonden om de rest van het traject te financieren, gaat de 
verdere ontwikkeling van start. Het team richt een ontwikkelstraat in om de game te kunnen 
gaan ontwikkelen. Tijdens het ontwikkeltraject zal worden gewerkt met de ontwikkelmethode 
SCRUM en wordt in korte sprints van 2 weken gewerkt naar een compleet werkende game. 
Gedurende het ontwikkeltraject is het de uitdaging om de relatie met de investeringspartner 
niet uit het oog te verliezen.
toetsing
De eindbeoordeling bestaat uit een team- en een individuele beoordeling. De teambeoor-
deling bestaat uit een waardering van het product en de daarbij behorende documentatie. 
Hiermee zijn 6 punten te verdienen. De individuele beoordeling wordt door ITopia gedaan 
en bestaat uit een gemiddelde van de procesbeoordeling en de technobeoordeling. Hiermee 
zijn ook 6 punten te verdienen. De procesbeoordeling is de reflectie met jouw teamleden 
op hoe je gefunctioneerd hebt in het team en de mondelinge toelichting op de opgeleverde 
deliverables. Tijdens de pitches en vergaderingen met de investeringspartner wordt de 
mondelinge competentie Engels getoetst.
studiemateriaal
Alle informatie staat in de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
In dit project toon je aan dat je beschikt over de volgende competenties: P2, P3, D1, D2, D3, 
C1, C2, C3, C5, C6, O1, O2, O4, T1, T2, T3, R1, R2 , R3, R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  project management Informatie systeem  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: ITM
Studiepunten:  13  Docent:  Bert Rengelink

Doelstelling
Na afloop is de student in staat een DSDM-traject te plannen en in te richten ten behoeve van 
de ontwikkeling van een informatiesysteem. Hij kan, in teamverband, samen met gebruikers 
een vraag uit een organisatie vertalen naar kwalitatief en komen tot goede en bruikbare 
automatiseringsoplossingen. Hij kan een verantwoorde keuze maken voor technieken ten 
behoeve van systeemontwikkeling en kan daar aantoonbaar mee werken. Hij weet deze 
technieken op de juiste momenten in een DSDM-traject in te zetten. Hij is aantoonbaar 
verantwoordelijk voor het eindresultaat en kan dit op een professionele wijze presenteren.
Het informatiesysteem dat de student in een team gaat ontwikkelen, betreft een Management 
Informatiesysteem (MIS). Met dit MIS moet de opdrachtgever, in dit geval een adviesbureau, 
in staat zijn rapportages te genereren en te gebruiken.
NB: Studenten die EXPO en project OUTFIT uit het eerste jaar niet hebben gehaald, kunnen
niet deelnemen.
plaats in het leerplan
Dit is het eerste grote, monodisciplinaire project binnen de opleiding. Vergeleken met de 
voorgaande projecten wordt van ieder team een zeer hoge mate van zelfsturing in de planning 
van activiteiten en producten verwacht. Daarnaast biedt het project de mogelijkheid kennis 
en vaardigheden binnen IT Management verder uit te breiden en te verdiepen. Het project 
bereidt goed voor op het project Prove IT, waarbij de verantwoordelijkheid voor DSDM en 
voor zelfsturing bij de ITM-studenten ligt.
werkwijze
De student werkt intensief samen met een externe opdrachtgever. Hij maakt daarbij gebruik 
van een gestructureerde ontwikkelmethode DSDM.
De teams bestaan uit 5 à 6 studenten. Projectonderwijs, een bedrijfscursus DSDM, een 
bedrijfscursus Databases, workshops statistiek, consultancy en coaching zijn de onder-
wijsvormen die binnen PMIS gebruikt worden. Verdieping en verbreding krijgt de student 
middels de twee thema’s BE en ITSM.
lesstof
Systeemontwikkelingsmethode DSDM, Business Intelligence-tool.
toetsing
Er wordt getoetst op vier onderdelen.
1. Product (groepscijfer);
2. Proces (individueel cijfer);
3. Techniek (individueel cijfer);
4. Engels (individueel cijfer).
Het product wordt beoordeeld door de opdrachtgever. Dit cijfer drukt de klanttevredenheid 
uit. Het proces, dat wil zeggen de individuele bijdrage aan de samenwerking, wordt in het 
bijzijn van een begeleider van ITopia beoordeeld in het team. Voor het onderdeel techniek 
bewijst de student aan een inhoudsdeskundige van ITopia de kwaliteit van zijn inhoudelijke 
bijdrage van het product. Ook de in de workshops aangeboden stof wordt getoetst in de 
techniekbeoordeling.
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studiemateriaal
Projecthandleiding.
DSDM-Manual.
Materiaal in de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competenties: P1, P2, 
P3, C4, O2, O3, O4, E1, E2, T1, T2, T3, R1, R2, R3, R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  project prove It  
Blok:  3 & 4  Studiejaar:  2 (alle)
Studiepunten:  14  Docent:  Ronald Kleijn, Nora Kouwenhoven

Doelstelling
Op basis van de wensen van de opdrachtgever stelt de student specificaties op voor een 
realistisch (technisch) informatiesysteem en samen met een domeindeskundige analyseert 
hij een dergelijk systeem; hij formuleert oplossingen en brengt een advies uit. Ook wordt 
een zelf ontworpen en ontwikkeld technisch informatiesysteem getest op functionaliteit 
en betrouwbaarheid. Er wordt gebruik gemaakt van standaard ontwikkelmethoden bij het 
ontwikkelen van een technisch informatiesysteem om aan het programma van eisen van 
de opdrachtgever te voldoen. De student stelt specificaties op van een dergelijk systeem om 
daaruit een gegevens- en een procesmodel af te leiden. Met een bestaand RDBMS bouwt 
hij een eenvoudige database. Ook maakt hij een gefundeerde keuze voor een te gebruiken 
architectuur en op grond hiervan kiest hij componenten en stelt hij een specificatie op voor 
een interface tussen verschillende (embedded) systemen. Hij schrijft een beheerplan voor 
een technisch informatiesysteem/IT infrastructuur en selecteert een ontwikkelomgeving.
plaats in het leerplan
Het project Prove IT is het tweede grote, multidisciplinaire project binnen de opleidingen. In 
dit project past de student de kennis en vaardigheden die hij heeft opgedaan bij het project 
van het eerste semester zelfstandig toe. In dit project specialiseert de student zich verder 
in de rol van deskundige op het gebied van zijn gekozen richting. Het project is tevens een 
voorbereiding op de stage.
werkwijze
Een groep van 14 tot 15 studenten vormt een multidisciplinair team. Het team kiest een 
teamleider en neemt meerdere kleine projecten aan die voldoende werk opleveren voor een 
halfjaar en die uitgevoerd worden door subteams, ieder voorzien van een subteamleider.
ITopia fungeert als management en levert de bedrijfscursussen teammanagement, functio-
neringsgesprekken en informatieanalyse. Er wordt gewerkt volgens de ITopia-bedrijfsstan-
daarden (Prince2, UML etc.).
Dit project bereidt voor op de stage, waarbij zelfstandigheid, planning, organisatie en re-
flectie een grote rol spelen. In dit project is geen coaching, maar begeleide intervisie en 
procesconsultancy.
toetsing
Het project wordt op drie manieren afgesloten:
1.  Product, teamcijfer. De opdrachtgevers van de verschillende projecten geven een beoorde-

ling over de eindproducten. Deze cijfers drukken de tevredenheid van de opdrachtgevers 
uit. Het gemiddelde van deze cijfers vormt het productcijfer;

2.  Proces, individueel cijfer. Het team beoordeelt zichzelf middels een peerbeoordeling onder 
supervisie van een docent;

3. Techniek, individueel cijfer. Studenten geven aan waarop zij beoordeeld willen worden.
Op basis daarvan vindt er een audit plaats met een vertegenwoordiger van ITopia.
studiemateriaal
Zie projecthandleiding en de bijbehorende map op de VLO-site.
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competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over alle taakgerichte ((T1, T2, T3), 
relatiegerichte (R1, R2, R3, R4) en zelfgerichte (Z1, Z2) competenties. Ook dient de student 
in dit project aan te tonen dat hij beschikt over alle beroepsgerichte competenties (P1, P2, 
P3; D1, D2, D3; C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7; O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7; E1, E2, E3). Aan 
welke competentie(s) de student precies werkt, kan per projectopdracht verschillen.
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Studieonderdeel:  project raIl 
Blok:  1& 2  Studiejaar:  2: TC
Studiepunten:  13  Docent:  Ferry Rietveld

Doelstelling
De ontwikkeling van software verloopt in een aantal stappen. Maar welke stappen zijn er 
en kun je misschien stappen tegelijkertijd uitvoeren? Het begint bij de opdrachtgever en de 
mensen die belang hebben bij het systeem. Die hebben eisen en wensen. Om tot een goed 
resultaat te komen doorloopt de student een deel van de levenscyclus van een systeem. Daarbij 
voert hij de activiteiten in de analyse-, de ontwerp- en de bouwfase uit.
Op deze manier zet hij de eisen en wensen om in specificaties die bruikbaar zijn voor het
bouwen van een systeem.
plaats in het leerplan
Project Rail is het eerste grote, monodisciplinaire project tijdens de opleiding.
werkwijze
Ingenieursbureau Movares streeft naar 100% veiligheid. Om dit te bereiken, wil het bedrijf 
de automatisering van diverse knooppunten optimaliseren. Het doel van deze verregaande 
automatisering is het uitsluiten van menselijke fouten, waardoor de veiligheid gewaarborgd 
wordt. Ook zal deze maatregel voor het bedrijf kostenbesparend werken, omdat er minder 
personeel nodig is. Movares heeft ITopia benaderd met de vraag of zij een bestaand ontwerp 
kan realiseren. Werknemers van Movares zijn hier opdrachtgever. De meeste gesprekken 
vinden bij de opdrachtgever in Utrecht plaats. Het doel van het project is systeemontwerp 
en simuleren. De op te leveren tussenproducten zijn gebaseerd op een adviesrapport. Aan 
de hand van de geformuleerde requirements realiseren de teams een PID, een analysemodel 
en een designmodel. De bedoeling is dat het ontwerp in een door het team te ontwikkelen 
(virtual) reality wordt geïmplementeerd en getest.
Een team doorloopt in dit project het tweede deel van een geheel systeemontwerptraject.
lesstof
Binnen het project wordt een cursus software development gegeven, Ripple genoemd. We-
kelijks worden een theorieles en een practicumles gegeven, waarin een (deel)fase van het 
ontwikkelproces doorlopen wordt.
- object oriented concepts, inheritance, type systems, software development methodologies;
- gathering requirements & analyzing the problem;
- designing the system architecture, choosing technologies;
- designing subsystems, reusable design patterns;
- specifying the interfaces of classes & continuous testing.
toetsing
Voor de cursus Ripple zijn er in totaal drie praktijktoetsen en een kennistoets. De drie 
practicumopdrachten dienen met een voldoende afgerond te worden.
Het project wordt op drie manieren afgesloten.
1. De oplevering aan de opdrachtgever van een product dat voldoet aan de vastgestelde 

specificaties. Deze oplevering vindt pas plaats als ITopia het product heeft gecontroleerd 
op de interne kwaliteitseisen. Aan dit deel worden zeven teampunten van de veertien 
studiepunten toegekend.

2. Elk teamlid krijgt een individuele technobeoordeling. Bij deze toets wordt naar ‘de bin-
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nenkant’ gekeken. Deze toets kan over meerdere onderdelen van het product gaan. Het 
cijfer wordt gemiddeld met het cijfer voor Ripple.

3. Elk team voert een afsluitend gesprek met een delegatie van de projectleiding. Een reflec-
tieverslag van het team wordt als input voor het gesprek gebruikt. Het team besluit zelf, in 
overleg met de coach, over welke punten deze individuele procesbeoordeling plaatsvindt.

 In het reflectieverslag wordt melding gemaakt van de technische ontwikkeling van de 
teamleden en van kennismanagement. Aan deze laatste onderdelen worden de overige, 
individuele, punten toegekend.

studiemateriaal
O’Docherty, Object-Oriented Analysis and Design, Understanding System Development 
with UML 2.0, ISBN 97800470092408.
Zie projecthandleiding in de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competenties: P1, P2, 
P3, D1, D2, D3, C1, C2, C3, C5, O1, O2, O4, O6, O7, E1, E2, E3, T1, T2, T3, R1, R2, R3, 
R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel: project ubiquitous computing  
Blok:  1&2  Studiejaar: 2: HCD
Studiepunten: 13 Hoofddocent: Adriaan Wormgoor

Doelstelling
Ubiquitous computing is de nieuwe generatie computertechnologie die het gebruik van 
computers in het alledaagse leven integreert. Computerschermen, muizen en toetsenborden 
worden vervangen door spraakherkenning, RFID-chips en gedistribueerde netwerken van 
kleine intelligente apparaten. Het ontwerpen van interactie met behulp van deze technieken 
vergt een innovatieve en creatieve kijk op de recente en toekomstige ontwikkelingen rond 
ubiquitous computing.
Doelstelling van het project is het ontwerpen van alledaagse interfaces, gebaseerd op ubiqui-
tous computing. Het zelfstanding ontwerpen, ontwikkelen en testen van interfaceconcepten 
is de kern van het project. Uiteindelijk moet het project leiden tot een showcase waarmee 
ITopia zich internationaal kan profileren.
plaats in het leerplan 
In het project Ubiquitous Computing pas je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan 
bij het project GetConnected, het thema Interaction Design en het thema Media in Context 
zelfstandig toe. In dit project specialiseer je je verder in de rol van HCD-deskundige ter 
voorbereiding op het tweedejaars project Prove IT (semester 2 van dit studiejaar) en de stage.
werkwijze
Er worden teams samengesteld van 5 á 6 studenten. Het project start met een miniproject, 
waarin op creatieve wijze wordt geëxperimenteerd met mogelijkheden van ubiquitous tech-
nology. Op deze manier krijgen de studenten een beter zicht op wat ubiquitous computing 
is en welke kwaliteiten een ubiquitous computing systeem moet hebben. In het hoofdproject 
wordt een systeem bedacht, ontwikkeld, gerealiseerd en getest. De teams zijn zelf verant-
woordelijk voor de inrichting van het project en bijbehorend testtraject en leggen dit vast 
in een PID. Teams worden om de week gecoacht en er is inhoudelijke ondersteuning via 
enkele workshops en consultancy. 
toetsing 
Er wordt getoetst op drie onderdelen: product (teamcijfer), proces (individueel cijfer) en 
techniek (individueel cijfer). Het product bestaat uit een werkend prototype met bijbehorende 
documentatie en wordt beoordeeld door de opdrachtgever. Het cijfer drukt de tevreden-
heid van de opdrachtgever uit. Is het productcijfer voldoende, dan worden het proces en de 
techniek beoordeeld. Bij de procesbeoordeling wordt ingegaan op de bijdrage aan het team 
en het individuele leerplan van de student. Voor het onderdeel ‘Techniek’ bewijst de student, 
aan een inhoudsdeskundige van ITopia, de kwaliteit van zijn bijdrage aan het product.
Daarnaast wordt de individuele mondelinge competetentie Engels in het project getoetst 
door het voeren van enkele gesprekken met de Engelstalige opdrachtgever.
studiemateriaal 
Projecthandleiding, Projectwiki en Excursie.
competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competenties: P1, P2, 
P3, D1, D2, D3, C1, C2, C3, C5, O2, T1, T2, T3, R1, R1, R2, R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  project Virtualisatie  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: SNE
Studiepunten:  13  Docent:  Romeo Zwart

Doelstelling
Het, in een zo realistisch mogelijke setting, werken aan een klantgericht en klantgestuurd 
project, waarbij zowel gewerkt wordt aan het uitbouwen van de technische skills op het gebied 
van o.a. virtualisatie- en scriptingtechnieken, als ook aan alle professionele skills die je als 
junior engineer nodig hebt in een project team en in omgang met de klant; vaardigheid in 
het gebruik van de Engelse taal in formele gesprekken hoort daar ook bij. 
plaats in het leerplan
Project Virtualisatie is het eerste grote monodisciplinaire project binnen de opleiding.
werkwijze
Het project omvat een volledig automatiseringstraject: via onderzoek en advies naar ontwerp, 
bouw, oplevering, implementatie, beheer en onderhoud. Het uiteindelijke resultaat is een, 
voor de opdrachtgever op maat gemaakte, omgeving waarbinnen klanten van de opdracht-
gever daadwerkelijk hun (virtuele) server kunnen hosten. Er wordt gewerkt in projectteams 
van vijf studenten met ondersteunende hoorcolleges, workshops, consultancy en coaching.
In het project heb je te maken met zowel Nederlandse als Engelse opdrachtgevers. Een aantal 
van de gesprekken met de opdrachtgever wordt dan ook in het Engels gevoerd. Afhankelijk 
van deelname van exchange-studenten aan het project is het ook mogelijk dat er tijdens het 
gehele project gekozen wordt voor Engels als voertaal.
lesstof
Zoals de naam van het project al aangeeft, staat virtualisatie centraal in PVIRT. De casus 
heeft betrekking op een bedrijf dat via het internet zijn producten direct aan consumenten 
wil verkopen. ITopia is ingehuurd deze firma te adviseren over de mogelijkheden van het 
aanbieden van virtual servers via het internet. De ITopia engineering teams die een goed 
advies geven, krijgen vervolgens de opdracht om de complete infrastructuur te ontwerpen, 
te bouwen en te implementeren. Het spreekt voor zich dat het management van het bedrijf 
ook bijzonder geïnteresseerd is in zaken als gebruikersvriendelijkheid van het systeem, 
veiligheid, performance en het verkrijgen van managementinformatie.
toetsing
Halverwege het project, aan het einde van blok 1, is er een Quality Assurance meeting van 
het team met de ITopia Quality Assurance Board. Deze QA assessment heeft betrekking op 
het gehele platform en de producten van blok 1. De audit heeft een formeel karakter (GO/
NOGO beslissing) en bij onvoldoende voortgang kan dit het moment zijn dat het team voor-
tijdig het project moet beëindigen. Vanzelfsprekend dient in deze fase ook de opdrachtgever 
akkoord te zijn met het voorgestelde product.
Aan het einde van het hele project PVIRT zijn er vier toetsonderdelen.
1.  Het team levert het product op aan de opdrachtgever. Deze oordeelt of het product de 

afgesproken functionaliteiten bevat en wat de meerwaarde is van het product voor zijn 
bedrijf. Deze beoordeling levert een teamcijfer op;

De overige beoordelingen zijn individueel:
2. Een techno-beoordeling door ITopia. Bij deze mondelinge toets wordt naar de details 

‘onder de motorkap’ van het product gekeken. Dit is een individuele toets waarbij ieder 
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teamlid beoordeeld wordt op zijn of haar kennis van het gehele platform en op wat je 
individueel hebt geleerd in dit project. 

3.  Elk team krijgt een afsluitend procesgesprek met de procesbeoordelaar. Een reflectieverslag 
van het team is de kapstok voor het gesprek. Ook dit is een individuele beoordeling;

4.  Een beoordeling van je vaardigheden in de Engelse taal.
Je hebt PVIRT succesvol afgesloten als je voor alle vier de beoordelingen een voldoende hebt.
studiemateriaal
Zie projecthandleiding in de bijbehorende map op de VLO-site.
competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competenties: P1, P2, P3, 
D1, D2, D3, C1, C2, C5, C6, O1, O2, O4, O7, E1, E2, E3, T1, T2, T3, R1, R2, R3, R4, Z1 en Z2.
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Studieonderdeel:  scripting  
Blok:  4  Studiejaar:  2: ITM, SE, TC, GD, HCD
Studiepunten:  3  Docent:  Arnim Eijkhoudt

Doelstelling
Voor de IT-professional is het essentieel dat je vaak voorkomende handelingen leert auto-
matiseren.
Dit wordt over het algemeen door middel van (shell)scripting gedaan. In het Keuzevak 
Scripting leer je hoe je eenvoudige BASH shellscripts kunt maken om standaardtaken te 
automatiseren, en bouwen we voort op je Linux-commandline kennis uit eerdere vakken.
plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van de keuzevakken in het tweede jaar.
werkwijze
Gedurende 7 weken krijg je werkcolleges in een computerzaal/op je eigen computer.
lesstof
Onder andere de BASH shell, shell-scripting, filesystems, job control - alles waar scripting
bij gebruikt wordt.
toetsing
Een individuele practicumopdracht shellscripting die moet worden afgesloten met een 
voldoende cijfer (5.5 of hoger).
studiemateriaal
Verplicht:
Lesmateriaal dat online via de bijbehorende map op VLO beschikbaar wordt gesteld.
Geschikte naslagwerken:
O’Reilly, “Learning the BASH shell”, “BASH-scripting for dummies”. Let op: dit boek is niet 
verplicht, maar vooral geschikt als naslagwerk! Online tutorials als: “http://steve-parker.
org/sh/sh.shtml” of “http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/index.html” zijn ook 
geschikt.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: P2, D1, D2, D3, C1, C2, O1, O2, 
O4, O7, E1 en E2.
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Studieonderdeel:  Serious Games 
Blok: 3 Studiejaar: 2: HCD
Studiepunten:  3 Hoofddocent: Joris Dormans

Doelstelling
Games worden in toenemende mate voor serieuze doeleinden ingezet. De educatieve en 
communicatieve waarde van games is hierbij van groot belang. 
plaats in het leerplan 
Games bieden de HCD‘er een interessante uitbreiding op de meer traditionele interactie-
vormen. Daarnaast is het thema een goede voorbereiding op de minoren Game Design en 
Game Technology.
werkwijze 
De student ontwerpt en bouwt individueel een serious game waarvan spelers iets leren of 
waarmee spelers ergens van overtuigd worden. Hij maakt hierbij kennis met een stapsgewijze, 
iteratieve ontwerpmethode om van een idee naar concreet product te komen. Hij buit hierbij 
de specifieke kwaliteiten van games als interactief medium uit.
Het thema bestaat uit een reeks hoorcolleges en werkcolleges waarin theorie over games 
en gameplay centraal staan. Tijdens deze hoor- en werkcolleges bouwt de student aan een 
serious game en brengt hij de theoretische concepten in praktijk.
lesstof 
- Inleiding game theorie
- Educatieve effecten van games
- Ontwikkeltraject van games
- Gameplay principes en heuristieken
- Scripting met ActionScript 3.0
toetsing 
Tijdens de werkcolleges worden een aantal opdrachten gegeven, deze opdrachten moeten 
met een voldoende worden afgesloten.
Serious Games wordt afgesloten met de oplevering van een eigen serious game en bijbeho-
rende documentatie.
studiemateriaal
Online lesmateriaal en tutorials via de bijbehorende map op de VLO-site.
Aanbevolen:
Keith Peters (2005) Foundation ActionScript 3.0: Making Things Move. 
competenties 
Dit verdiepingsthema levert een bijdrage aan de volgende competenties, P2, D1, D2, C1, 
C2, C3.
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Studieonderdeel:  simulaties in 3D  
Blok:  4  Studiejaar:  2 GD-Game Technology
Studiepunten:  3  Hoofddocent: Gerke de Boer

plaats in het leerplan
De student verwerft inzicht in wiskunde en natuurkunde die nodig is voor het maken van 
simulaties en computergames. De student leert de gebruikte technieken toepassen bij het 
maken van 3D simulaties.
Deze cursus geeft verdieping van de kennis opgedaan in het thema Simulatietechniek van 
het eerste jaar. De cursus omvat verdiepende kennis van vectormeetkunde, matrix rekenen 
en transformaties die nodig is bij het programmeren voor simulaties in 3D. De cursus breidt 
kennis uit van natuurkundige principes die een rol spelen bij simulaties.
werkwijze
Wekelijks werkcollege. 
Wekelijks: opgaven om de lesstof eigen te maken.
Drie practica. In deze practica werkt de student aan programmeeropdrachten omtrent 
simulaties.
lesstof
- Lineaire algebra van de ruimte: vectoren, vergelijkingen, normaalvector, inproduct, uit-

product;
- Lineaire transformaties en matrices, affiene transformaties, homogene coördinaten;
- Rotatie in 3D, Euler angles, roll, pitch, yaw;
- Orthogonale projectie, centrale projecties en perspectief;
- Rotatiemechanica, frictie en impulsmoment;
- Advanced Collision detection en resolution, irregular shapes.
toetsing
Deze cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.
De practicumopdrachten moeten voldoende zijn.
studiemateriaal
Verplicht:
3D Math Primer for Graphics and Game Development, Fletcher Dunn, Ian Parberry 978- 
1-55622-911-4.
Aanbevolen:
Mathematics and Physics for Programmers (Paperback), Danny Kodicek, 978-1-58450-330-9.
Advanced Actionscript 3.0 Animation, Keith Peters.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D2, C1 en C5.
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Studieonderdeel:  user Interface Design  
Blok:  4  Studiejaar:  2: SNE, TC, SE, ITM
Studiepunten:  3  Docent:  Wally de Munk

Doelstelling
Het belang van gebruiksvriendelijke (software-)producten wordt algemeen onderkend. Maar 
wat is gebruiksvriendelijkheid eigenlijk? Wat maakt dat het ene product als bruikbaarder 
wordt ervaren dan het andere? Wat is de expertise van een interface designer? Deze vragen 
liggen ten grondslag aan het keuzethema User Interface Design. Door kennis op te doen van 
design-principes en gebruikersonderzoeken leer je rekening te houden met de eindgebruiker 
van een softwareproduct.
plaats in het leerplan
Elke IT’er moet ervan doordrongen zijn dat de kwaliteitseisen van ICT-producten en -dien-
sten niet alleen de functionaliteit, maar ook de interactie tussen systeem en eindgebruiker 
betreffen. Dit gegeven loopt als een rode draad door dit keuzethema.
werkwijze
De theorie komt aan bod tijdens de werkcolleges. De studenten werken in teams van twee 
personen aan een aantal tussenopdrachten. Resultaten worden gepresenteerd en dienen als 
input voor discussie. De afsluiting bestaat uit een schriftelijk tentamen.
lesstof
- Design principes;
- Usability principes;
- Gebruikersonderzoek;
- Interactiestijlen;
- Standaarden en richtlijnen;
- Do’s en don’ts van interface ontwerp.
toetsing
Huiswerkopdrachten en een schriftelijk tentamen over de collegestof.
De huiswerkopdrachten moeten zijn ingeleverd en zijn goedgekeurd.
Het tentamencijfer is het eindcijfer.
studiemateriaal
Reader Interface Design.
competenties
Dit keuzethema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, C1 en C3.
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Studieonderdeel:  webbased applicatie  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  2: SE
Studiepunten:  6  Docent:  Ahmed Nait Aicha

Doelstelling
De student leert op basis van objectgeoriënteerde technieken een webapplicatie te ontwer-
pen en te ontwikkelen. De gebruikte technieken zijn JSP, Servlets en Hibernate, en Object 
Relational Mapping voor het persisteren van de data. Daarnaast ontwikkelt de student 
vaardigheden op het gebied van datamodellen en kan deze vertalen naar een relationeel en 
een fysiek model. Ook leert hij de mogelijkheden van SQL gebruiken in de data access layer.
plaats in het leerplan
Verdieping in concepten en technieken van Software Engineering door webapplicaties te 
combineren met objectgeoriënteerd bouwen, UML en database-modelleren.
werkwijze
Hoorcolleges en practicum.
In de hoorcolleges krijgt de student inzicht in de theorie die als basis geldt voor het maken 
van opdrachten tijdens het practicum.
lesstof
- Basis ERM, redundantvrij, veel-op-veel, een-op-veel, een-op-een;
- JSP en servlets, JSTL, Expression Language;
- Web MVC pattern;
- Data Access Object (DAO) pattern;
- DAO Factory pattern;
- Object/Relational mapping middels Hibernate;
- Dependent entiteiten, associatie klassen;
- Subtypering, Generalisatie, Specialisatie;
- SQL basics, DDL + constraints, DML;
- SQL: Domain, datatype, functies, voorwaarden, join, inner, outer, recursief, subquery;
- SQL: Group by, Statistische functies;
toetsing
Voor het practicum moeten de opdrachten voldoende en serieus gemaakt zijn.
Het practicumdeel en het theoriedeel worden afzonderlijk getoetst. Beide delen moeten met
een voldoende worden afgesloten.
studiemateriaal
Aanbevolen:
O’Reilly, J2EE Design Patterns, ISBN 10: 0596004273.
David M. Kroenke, Databases: Beginselen, ontwerp en implementatie, ISBN 9043012645.
Website: http://sqlzoo.net.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P3, D1, D3, C1, C2, O1, 
O2T1 en T2.
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Studieonderdeel:  world Design  
Blok:  4  Studiejaar:  2: GD- Game Design
Studiepunten:  3  Docent:  Dop Terlingen

Doelstelling
Inzicht krijgen en vaardig worden in het ontwikkelen en vormgeven van 3D werelden
plaats in het leerplan
Dit thema bouwt voort op de thema’s Character Design en 3D modeling.
werkwijze
In de hoorcolleges bestuderen we de verschillende aspecten die een rol spelen in de beleving 
en speelbaarheid van 3D (game) werelden. In de workshop gekoppeld aan dit vak, ontwerp 
je en bouw je een 3D werelden waarin de in de theorie besproken aspecten worden toegepast 
voor het juiste effect. 
lesstof
Werelden vormen de context waarbinnen een game zich afspeelt. Je kunt verschillende di-
mensies van een wereld onderscheiden, die nauw samenhangen met de gameplay: fysieke 
dimensie, ruimtelijke dimensie, schaal, begrenzing en omgevingsfactoren zoals een culturele 
context, fysieke omgeving, details en stijl en ethische dimensie. In het ontwerpen van een 
wereld zijn deze elementen van belang om de wereld zodanig te maken dat een speler er 
zich in kan verliezen of juist de weg goed kan vinden. In de ontwerpbeslissingen is het van 
belang om de bovenstaande elementen in samenhang te leren plaatsen voor het realiseren 
van optimaal spelplezier. In de werkcolleges bouw je met Maya je eigen spelwerelden waarbij 
je de nadruk legt op fysieke speelruimte, pathfinding, zichtlijnen, kleur, textuur en licht.
toetsing
De theorie wordt getoetst in een tentamen. Alle praktijkopdrachten moeten met een vol-
doende worden afgesloten. Het tentamencijfer is je eindcijfer
studiemateriaal
Michael Nitsche Video Game Spaces, MIT press 2008, ISBN: 978-0-262-14101-7
Diverse artikelen en publicaties die te vinden zijn op het internet.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P3, D1, C2, E2, T3, Z1
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Studieonderdeel:  Xna 
Blok:  4 Studiejaar:  2: alle
Studiepunten:  3  Docent:  Koen Bollen

Doelstelling
Populaire games, zoals die op de PC en de diverse consoles worden gespeeld, zijn hoofdza-
kelijk 3D. Om dit soort games te kunnen programmeren heb je een bredere kennis nodig 
dan hetgeen benodigd is voor het maken van 2D: de belichting, camera’s en textures stellen 
andere eisen in een 3D omgeving.
Microsoft heeft met XNA een omgeving en toolkit uitgebracht waarmee 3D games gemaakt 
kunnen worden voor Windows, Xbox en Zune, die gebaseerd is op C#.
In dit keuzevak leren we om games te ontwikkelen met XNA.
Er wordt voortgebouwd op de concepten en technieken die in andere vakken aan de orde 
zijn gekomen, zoals wiskunde en object georiënteerd programmeren.
werkwijze
De cursus bestaat uit werkcolleges waarin theorie over XNA toegepast wordt in kleine op-
drachten. Je krijgt in het begin een kort overzicht van hoe reeds bekende gameconstructies 
in C# en XNA worden gerealiseerd, op basis van een voorbeeldgame.
Gedurende het programma ontwikkel je je eigen versie van een 3D game.
lesstof
- Input en 2D Collision detection
- 3D Game development
- 3D modellen
- First person camera’s
- 3D collision detection en shooting
- Shaders
- Particle systems
toetsing
XNA wordt afgesloten met de oplevering van een eigen variant op een game.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: D3, C1, C2, C5, O1, O2, T1
en T3.
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Stage 

Studieonderdeel:  stage  
Blok:  1 & 2 of 3 & 4  Studiejaar:  3 (alle)
Studiepunten:  30  Docent:  Mieke Bierbooms

Doelstelling
Je stage is de eerste kennismaking met het toekomstige beroepenveld. Je doet ervaring op 
in een bestaande organisatie, zodat je na afloop meer inzicht hebt verkregen in je eigen mo-
gelijkheden en voorkeuren. De stage als geheel is een assessment. In het eindgesprek laat je 
zien hoe je de nog ontbrekende competenties in de rest van je studie denkt te gaan behalen.
Na afloop word je toegelaten tot de afstudeerfase van de businessunit.
plaats in het leerplan
De stageperiode, die 100 werkdagen omvat, kan in principe tweemaal per jaar starten, aan 
het begin van blok 1 en blok 3.
toelating tot de stage
Zie het examenreglement voor de eisen waaraan je moet voldoen om te worden toegelaten 
tot de stage. Toestemming tot toelating verkrijg je van je loopbaanadviseur van het tweede 
jaar, die checkt of je aan de formele eisen voldoet. Pas als je deze toestemming hebt, mag 
je op stage.
Opmerking:
Sommige studenten hebben vrijstelling voor de stage. Zij dienen een alternatief assessment 
te doen. Daarna komen zij, als zij aan de eisen voldoen, direct in de afstudeerfase terecht.
Vrijstelling wordt pas verleend na een gesprek met de opleiding waarin aangetoond wordt 
dat je een relevante stage van voldoende omvang voltooid hebt.
werkwijze
Je kiest een stagebedrijf uit het aanbod van de opleiding of je vindt zelfstandig een stage.
Het stagebedrijf mag geen eenpersoonsbedrijf zijn (je gaat werken in een bestaande bedrijfs-
structuur); er moet voldoende begeleiding aanwezig zijn (de begeleider moet de opdracht 
zelf kunnen doen) en de opdracht moet van voldoende niveau zijn. Je stage behoort goed-
gekeurd te worden door je stagebegeleider. Dit is een docent die inhoudelijk deskundig is 
op het gebied van de opdracht die je bij het stagebedrijf gaat uitvoeren.
Je meldt je stageopdracht aan middels een stageovereenkomst (te downloaden van de website). 
Je stage gaat pas van start als dit formulier ondertekend is ingeleverd bij het praktijkbureau.
Gedurende de stage is een aantal opleidingsactiviteiten georganiseerd, waaraan je deel moet 
nemen, zoals bijeenkomsten met je stagebegeleider, presentaties en voorlichting over het 
vervolg van de afstudeerfase.
toetsing
De stage wordt beoordeeld op een aantal onderdelen. De belangrijkste zijn:
-  Een beoordeling van je functioneren door de bedrijfsbegeleider;
-  Twee stageverslagen: een eindverslag en een reflectieverslag waarin je zowel je POP aanpast 

als een bedrijfsfeedbackformulier laat invullen door twee collega’s van je stagebedrijf;
-  Een stagepresentatie aan studenten op de opleiding.
In het stagedossier (zowel op de site als bij het praktijkbureau) staan alle verdere details 
omschreven.
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studiemateriaal
Op de intranetsite staat uitgebreide informatie, ook over de stage. De gang van zaken is in 
detail beschreven in het stagedossier, af te halen bij het Praktijkbureau. Een stage doen in 
het buitenland behoort tot de mogelijkheden. Ga hiervoor naar de contactpersoon Inter-
nationalisering, Marlies Nijenhuis.
competenties
In de stage toon je aan dat je beschikt over alle taakgerichte ((T1, T2, T3), relatiegerichte (R1, 
R2, R3, R4) en zelfgerichte (Z1, Z2) competenties. Ook dien je in de stage aan te tonen dat 
je beschikt over alle beroepsgerichte competenties (P1, P2, P3; D1, D2, D3; C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7; O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7; E1, E2, E3). Aan welke competentie(s) je precies 
werkt, kan per stageopdracht verschillen.
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afstuDeerfase
In de afstudeerfase rond je je major af en kies je een minor.

De loopbaanadviseur in de afstudeerfase
In de afstudeerfase kies je een loopbaanadviseur, bij voorkeur binnen je BU, met wie je 
afspraken maakt over de inrichting van je studie, namelijk welke projecten, cursussen of 
minor je gaat doen. Je loopbaanadviseur speelt een cruciale rol in de afstudeerfase. Samen 
met hem stel je namelijk je leertraject vast, binnen de grenzen die de opleiding daarvoor 
heeft gesteld. Samen met hem bepaal je welke vakken en projecten je wel en niet gaat doen 
en zorg je ervoor dat je leertraject van voldoende kwaliteit is om straks af te studeren. Bij het 
samenstellen van je leertraject vormen je carrièreperspectief en je toekomstige beroepsrol 
de leidraad. Deze afspraken leg je vast in je digitale portfolio en ze zijn vanaf dat moment 
bindend. Veranderingen in je programma kunnen alleen in overleg met je loopbaanadviseur 
gemaakt worden.
Zie voor meer informatie intra.informatica.hva.nl.

Major-minor
Major
Het majorgedeelte beslaat 3,5 jaar van je studie (210 studiepunten). Dit is je basisopleiding 
tot een competente Bachelor of ICT.
Je major rond je af met een businessunit en een afstudeerstage van een half jaar.
Binnen de BU voer je projecten uit en volg je cursussen, zodat je op het terrein van je BU 
deskundig wordt. Je bent medeverantwoordelijk voor de plichten en prestaties van de BU 
inclusief het opleiden van junior medewerkers.
De namen van de businessunits in de afstudeerfase zijn:
· Advanced System and Network Engineering (SNE)
· Embedded Systems & Industrial Automation (TC)
· Advanced Software Development (SE)
· Datavisualisatie (HCD)
· IT management (ITM)
. Game Development (GD)

Business unit programma’s
Een business unit programma bestaat uit een project van 12 studiepunten, twee bedrijfs-
punten en 16 studiepunten aan vakken uit het aanbod van de opleiding. Van deze 16 stu-
diepunten moet je er minimaal 9 kiezen uit kernvakken van de businessunit. Je maakt met 
je loopbaanadviseur aan de start van de afstudeerfase een studieprogramma, waarin je 
vastlegt welke vakken je moet halen om het BU-programma af te ronden. Schematisch is 
dit hieronder weergegeven.
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Opbouw Business unit programma

Vakken
16 stp, waarvan 9 uit de kernvakken van de gekozen BU

Bedrijfspunten
2 stp

Project van de gekozen BU
12 stp

De kernvakken van de BU’s zijn te vinden in nevenstaande tabel. De vakken die grijs gear-
ceerd zijn, worden in het Engels gegeven. De minor Game Design wordt in zijn geheel in 
het Engels gegeven.
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Bu code naam cursus stp blok 1 blok 2 blok 3 blok 4
ASNE Uxx Unix networkprogramming 4 x    

NM Netwerkmanagement 3  x   
OSPt Operating Systems - Processes theorie 3 x   x
OSPp * Operating Systems - Processes practicum 3  x   
NWCO Networkconcepts 3  x   

 SNE_P Programming for System & 
Network Engineers

3 x    

TC AII Advanced Industrial Informatics 4 x    
AOP Agent Oriented Programming 3 x    
RtES_T Real Time Embedded Systems 3 x    
RtES_P Real Time Embedded Systems Practicum 3  x   
MV Machine Vision and Motion Control 3  x   
IF Interfacetechniek 3  x   

 SCS Safety Critical Systems 3  x   
ASD REQ Requirements Engineering 3 x    

SMA Software Maintenance 3  x   
DP_T Design Patterns Theorie 2 x    
DP_P Design Patterns Practicum 2  x   
TEST Software testen 3 x    

 SET Software Engineering Tools 3  x   
DV BETA Beeldtaal 3 x    

REPT Representatie theorie 3  x   
VD Visual Design 3 x   
CD Computational Design 3 x   

 PWS Praktijk Workshop 4 x x   
ITM GEA Governance and Enterprise Architectuur 4   x  

SOA Service Oriented Architecture 4   x x
TIM The ICT manager 2   x  
AIIS Assessment and Improvement of ICT 

Services
4    x

KMAN Kennismanagement 2    x
GDesign GD3 Game Design 3 4 x

ATEC Animatie Techniek 4 x
USG_ Usability in games 4 x
PRGP Procedurele Gameplay 4 x

GTec APHY Advanced Physics 4 x
DP Design Patterns 4 x
APIF Application Infrastructure 4 x
PIST Persistent Storage 4 x

* Indien ASNE gevolgd wordt als minor, vervalt OSPp
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Buiten de kernvakken die aangeboden worden door de BU’s , kun je ook een keuze maken 
uit onderstaande vakken bij het samenstellen van je BU-programma.

code naam cursus stp blok 1 blok 2 blok 3 blok 4

AI_T
minor variant

Artificiële Intelligentie Theorie 3 x

BIO Biometrie 4 x

CF Computer Forensics 4 x

CG Canon Gaming 1 x

EDC e-Discovery 4 x

EFG English for Globetrotters 2 x

IPM International project management 4 x x

PS Professioneel Schrijven 3 x x

SEC Security 4 x

WSG Wiskunde voor Gaming 3 x

MAR3 Marketing 3.0 6 x x

Trends Van trends naar innovatie 3 x x

Minoren
De minor heeft een duur van een half jaar (een semester, 30 studiepunten). Je kunt kiezen 
uit een minor uit het ICT-domein of een minor buiten het ICT-domein. De namen voor 
deze twee typen minoren zijn respectievelijk domeinminor en vrije minor. De ICT-minoren 
worden aangeboden door (Technische) Informatica. De vrije minoren worden aangeboden 
door andere HvA-opleidingen. Je kunt ook een minor volgen aan één van onze partnerin-
stellingen in het buitenland.
Je krijgt op je cijferlijst bij je diploma de aantekening dat je die minor gedaan hebt. In het 
studiejaar 2011-2012 heb je de keuze uit de minoren die door de opleidingen aangeboden 
worden voor TI of I studenten en minoren die door andere HvA-opleidingen aangeboden 
worden. Deze zijn te vinden op http://www.minoren.hva.nl. Voor een minor van een andere 
opleiding moet je vooraf aan de examencommissie toestemming vragen.

Aanbod ICT-minoren
Hierna volgt een tabel waarin alle minoren genoemd worden die door (Technische) Informa-
tica aangeboden worden. Alle minoren waar I of TI bij staat, staan open voor I- respectievelijk 
TI-studenten. De ‘x’ geeft aan in welk semester de minor aangeboden wordt. 
Een aantal van de minoren die binnen de opleidingen worden aangeboden, in onderstaand 
schema cursief gedrukt, zijn identiek aan de eerder genoemde Business unit programma’s. 
De beschrijvingen van de andere minoren vind je hier onder.
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semester waarin Bu programma's en minoren aangeboden worden

Bu programma's 
(ook te volgen als minoren)
en minoren

2011 -2012 2012 -2013

semester 1 semester 2 semester 1 semester 2

Advanced System and 
Network Engineering

I  TI x x

Embedded Systems & 
Industrial Automation 

TI x x

Advanced Software 
Development

I  TI x x

Data Visualisatie I x x

IT Management I x x

Minor Game Technology x

Minor Game Design x

Minor Forensic Intelligence 
& Security

I  TI x x

Doorstroom minor I  TI x x x x

Minor Ambient Interaction I  TI x x

Buitenland minor* I  TI x x x x

* Het is mogelijk een minor aan een buitenlandse universiteit te volgen. Maak hiertoe tijdig een afspraak met 
mevr. Nijenhuis.

Game Technology
De game-industrie is een van de sterkst groeiende ter wereld. Er gaat meer geld in om dan 
in Microsoftproducten en miljoenen mensen besteden eeuwen van hun tijd aan computer 
games. Games worden overal ter wereld gemaakt door teams van programmeurs en vorm-
gevers.
Deze businessunit is opgezet voor die studenten die een eerste stap willen zetten op weg naar 
een carrière als programmeur van games of voor degenen die de mogelijkheden van Game 
Technologie willen gaan gebruiken in nieuw te ontwikkelen toepassingen.
Je kent na het succesvol afronden van het programma van deze minor de belangrijkste 
elementen van computergames. Je beheerst de belangrijkste technieken die nodig zijn om 
een game te bouwen en je bent in staat een game te ontwikkelen op één van de aangeboden 
platforms.



140140

afstudeerfase

De minor bestaat uit de volgende onderwerpen:
• Inleiding Gaming

.  Hoe maak ik een game?

.  Games: welke zijn er?

.  Waarom doe je iets in een game?

.  Speltheorie
•  Platform/Engine Programming

.  Op de platforms: Game Boy Advanced (GBA), PC’s, J2ME
•  Audio/Video in gaming

.  Streaming

.  Hoe speel ik geluid af en geef ik beeld weer?

.  Hoe ga ik om met input?

.  Ergonomie/gebruikersgemak

.  Eisen die je stelt aan de gebruikersinterface
•  Technieken

.  Artificiële Intelligentie in games = Pathfinding, Agents, FSM, Fuzzy Logic

.  Operating Systems in games = scheduling, threading, semaforen
•  Wiskunde in games

. 2 D/3D Lineaire Algebra

.  Predicatenlogica

.  Collision Detection

.  Speltheorie (Prisoners Dilemma, ... enz.)
•  Research Gaming

.  Wat zijn de Game Engines?
•  Project: ‘Ontwikkel een Game’

.  Studenten kunnen zelf een project bedenken of een door de projectleiding gedefinieerd 
project gaan uitvoeren

Minor Game Technology

Canon Gaming
1 stp

Wiskunde in games 
3 stp

Artificiële intelligentie (in games) theorie
3 stp

Game Play
4 stp

Operating Systems in games
3 stp

Gaming project (bevat praktijkcomponenten Operating Systemen en AI)
15 stp

Bedrijfspunten
1 stp

 (zie game site voor uitgebreidere informatie)
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Game Design
In de minor Game Design wordt aandacht besteed aan de verschillende aspecten die nodig 
zijn bij het ontwerpen van games zoals inhoud, vormgeving, regels en interactie. Binnen de 
minor ligt de nadruk sterk op een iteratief ‘playcentric’ ontwerpproces, waarbij je een game 
ontwikkelt op basis van steeds verder ontwikkelde speelbare prototypen. Het uiteindelijke 
doel van de minor is om samen met studenten uit de minor Game Technology een speelbare 
game op te leveren.
De minor bestaat uit een viertal vakken en een tweetal projecten. In de Canon Games maak 
je kennis met een aantal belangrijke voorbeelden uit de jonge gamegeschiedenis. Het vak Ga-
meplay legt in een reeks praktische colleges de nadruk op spelregels, gamebalans en interactie. 
Bij Game Art maak je kennis met de basis tekenvaardigheden en animatietechniek die nodig 
zijn bij het ontwikkelen van games. In Game Theory wordt in hoorcolleges aandacht besteed 
aan maatschappelijke en academische discussie rondom games.
Naast het project Gaming van 15 studiepunten is er nog een Board Game project van 2 
studiepunten, waarin de studenten oefenen met het maken van games en waarin de nadruk 
ligt op het opzetten van spelregels, het testen van gameplay en het neerzetten van een goede 
sfeer door middel van vormgeving.
Voor meer informatie zie de beschrijving van de minor op http://www.minoren.hva.nl/.

Minor Game Design  

Canon Games
1 stp

 

Gameplay 
4 stp

Game Theory
4 stp

Game Art
4 stp

Board Game Project
2 stp

Gaming project
15 stp

Forensic Intelligence & Security
ICT speelt een steeds prominentere rol in het opsporen en voorkomen van (computer-) 
criminaliteit; forensisch onderzoek is een steeds belangrijker terrein aan het worden. In het 
reguliere forensisch onderzoek heet dit Forensic Intelligence; wanneer het specifiek gaat 
over het beveiligen van computer(netwerken) tegen crimineel gedrag, heet het Security.
Inmiddels is onze samenleving zo doordrongen van ICT dat ook bij particuliere (fraude) 
onderzoeken digitale sporen een belangrijke plaats in nemen. In dat geval spreken we van 
electronic Discovery, oftewel e-Discovery.
Sinds 2009 is er een speciaal lectoraat e-Discovery gestart en is dit één van speerpunten van 
het onderzoek en onderwijs van de opleiding Informatica en er wordt nauw samengewerkt 
met het bedrijfsleven. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zullen de specialis-
ten op het gebied van forensic intelligence de komende jaren in toenemende mate hbo’ers zijn.
Ook Security is binnen de ICT al enkele jaren een groeiend vakgebied dat behoefte heeft aan 
ICT’ers die op dit terrein gespecialiseerd zijn. Nieuw is de groeiende vraag naar e-Discovery 
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specialisten. Onderzoeksbureau Gartner adviseert bedrijven om zich goed voor te bereiden op 
e-Discovery om kosten te besparen bij interne onderzoeken. Hiermee dringt het specialisme 
van Digitaal Forensisch Onderzoeker door tot het gewone bedrijfsleven.
De minor wordt één keer per jaar aangeboden en biedt plaats aan minimaal 20 studenten 
en maximaal 30 studenten. Je leert aan de ene kant hoe je met de computer crimineel ge-
drag kunt opsporen en aan de andere kant hoe je computers kunt beveiligen tegen dergelijk 
gedrag. Het programma is samen met de UvA en met het NFI ontwikkeld, wat zorgt voor 
een programma dat zowel academisch valide als beroepenveld-relevant is. De intentie om 
tot een goede samenwerking te komen tussen de UvA, NFI, Politieacademie en HvA is in 
een convenant vastgelegd. Verder is er samenwerking gezocht met een aantal particuliere 
security en forensische bedrijven die hun medewerking geven aan de vormgeving en inhoud 
van het programma.

Minor Forensic Intelligence & Security

Computer Forensics 
4 stp

Keuze: Computer Forensics research
4 stp*

Keuze: e-Discovery
4 stp*

Security
4 stp

Biometrie
4 stp

Bedrijfspunten
2 stp

Projecten
12 stp

*Je kiest in het tweede deel van het semester óf voor een verdieping van Computer Forensics d.m.v. een 
eigen research project óf voor het vak e-Discovery.

Ambient Interaction
Door de miniaturisering van computers en sensoren is onze omgeving ‘intelligent’ geworden: 
we worden omgeven door intelligente interactieve apparaten met externe diensten, zoals 
smart phones, tag readers, camerasystemen of publieke schermen. Met andere woorden: 
intelligente systemen vinden steeds vaker de weg naar onze dagelijkse leefomgeving. Dit 
noemen we ‘ambient intelligence’. In de minor Ambient Interaction richten we ons op de 
wisselwerking tussen de mens en deze intelligente omgevingen. Hoe weet de intelligente 
omgeving de context van de gebruiker? Hoe wordt de informatie aangeboden? Hoe reageert 
de omgeving op de activiteiten van de gebruiker? Als toepassingsgebieden richten we ons 
op gaming, gezondheid en informatievoorziening.

Aanbod minoren van andere opleidingen
Voor de minoren die aangeboden worden door andere opleidingen van de HvA geldt dat er 
instapvoorwaarden geformuleerd zijn, waar je aan moet voldoen om daaraan deel te kun-
nen nemen. Tevens is er toestemming nodig van de examencommissie. Deze toestemming 
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vraag je aan door een brief aan de examencommissie te sturen met je keuze en motivatie.
Een overzicht van de beschikbare minoren en de regels voor toestemming vind je op http:// 
www.minoren.hva.nl. Ook kun je je via deze site inschrijven. Let op: indien er te weinig 
inschrijvingen voor een bepaalde minor zijn, kan het gebeuren dat deze niet doorgaat. Ook 
is het mogelijk dat meer studenten aan een minor willen deelnemen dan er plaats is. In dat 
geval geldt dat wie zich het eerst heeft aangemeld voorrang heeft. http://www.minoren.hva.nl/.

Aanmelden voor een businessunit of een minor
Voor een minor moet je je aanmelden op www.minoren.hva.nl. Dit doe je ongeveer een 
blok voor de start van de minor. Let op informatie hierover op de minorensite. Het aantal 
deelnemers kent altijd een minimum en een maximum. Als een cursus niet een minimum 
aantal studenten haalt, wordt hij in dat blok niet gegeven. Als het maximum aantal deelnemers 
voor een vak is bereikt, zal elke volgende belangstellende moeten wachten tot een volgende 
gelegenheid waarop de cursus wordt aangeboden.
Voor een businessunit meld je je aan via de VLO-site.

Bedrijfspunten
Voor de BU kun je werkzaamheden verrichten, zoals het verzorgen van onderwijs aan 
jongerejaars, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal of het deelnemen aan voorlichtings-
bijeenkomsten.
Deze werkzaamheden leveren je bedrijfspunten op. Wel moet je dit van tevoren afspreken 
met je businessunitmanager en op het juiste formulier opgeven welke activiteiten je gaat 
doen en hoeveel punten je hiervoor krijgt. Het formulier is op de intranetsite te vinden.

De afstudeerstage
De afstudeerstage, die net als de stage 100 werkdagen omvat, is je proeve van bekwaamheid.
Je mag aan je afstudeerstage beginnen als je:
-  In het bezit bent van je propedeusecertificaat;
-  Alle studiepunten uit het tweede jaar hebt behaald;
-  Je stage in zijn geheel hebt afgerond met een voldoende of een stagevrijstelling hebt;
-  Ten minste 48 studiepunten punten hebt behaald uit het afstudeerfaseprogramma, waar-

onder alle projectpunten (behaalde keuzepunten tellen mee voor het totaal);
-  Je loopbaanadviseur akkoord is;
-  Je afstudeeropdracht is goedgekeurd door de afstudeercommissie.
Net als bij projecten wijst de commissie ook een begeleider/beoordelaar aan. Deze docent 
is je examinator die samen met je bedrijfsbegeleider en nog twee anderen het resultaat van 
je afstudeerstage tijdens de afstudeerzitting zal beoordelen.
Over de gang van zaken rond de afstudeerstage vind je meer informatie op de website. Daar 
kun je ook een handleiding over de afstudeerstage downloaden.

Afstuderen in eigen bedrijf
Het is in bijzondere gevallen mogelijk om de afstudeerstage in het eigen bedrijf te doen.
Daarbij dien je te beschikken over een goedgekeurd ondernemingsplan voor aanvang van 
de afstudeerstage. Dit kan tot stand komen door het doorlopen van het project Onderne-
merschap en Innovatie. Indien je al beschikt over een ondernemingsplan, moet dit worden 
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voorgelegd aan de BU IT Management. Deze bepaalt of aan het gevraagde niveau wordt 
voldaan. Bij toestemming wordt een extern deskundige aangewezen door de opleiding die 
jou begeleidt in de rol van bedrijfsbegeleider.

De internationale afstudeervariant
Deze afstudeervariant is bedoeld voor degene die zich internationaal wil oriënteren, in een 
internationaal bedrijf wil werken of in het buitenland carrière wil maken. Als je dit traject 
hebt doorlopen, ontvang je een certificaat van de opleiding. Je komt voor dit certificaat in 
aanmerking als je:
-  Minimaal een semester van het derde of vierde jaar in het buitenland doorbrengt. Dit  

betekent een buitenlandse (afstudeer-)stage of een studieperiode aan een buitenlandse  
partneruniversiteit;

-  12 studiepunten door internationaal georiënteerde studieonderdelen hebt behaald, zoals  
deelname aan internationale projecten, vakken of keuzevakken (talen, studie en stage in  
het buitenland etc.) hebt gevolgd.

Als je van plan bent om dit certificaat te behalen, is dit uiteraard onderwerp voor een gesprek 
met je loopbaanadviseur. Deze zal je in ieder geval in contact brengen met onze medewerker 
internationalisering, Marlies Nijenhuis. Je laat vervolgens je keuze bij het praktijkbureau 
registreren.



145145

afstudeerfase

Studieonderdeel:  advanced physics  
Blok:  3  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4 Hoofddocent:  Gerke de Boer

Doelstelling
De student leert hoe objecten in een virtuele wereld zich zo realistisch mogelijk gedragen 
door gebruik te maken van natuurkundige principes en simulaties in een physics engine.
Belangrijke natuurkundige wetten komen aan de orde, alsmede de achterliggende wiskunde. 
Verder leert de student gebruik maken van belangrijke datatypen, datastructuren en algorit-
men die het mogelijk maken een robuuste physics engine te bouwen in C++.
plaats in het leerplan
Dit is een thema binnen het BU-programma Game Technology.
werkwijze
Werkcolleges met bijbehorende practicumopdrachten. 
lesstof
· Particle Physics
· Mass-aggregate Physics
· Rigid-Body Physics
· Collision detection
· Contact Physics
toetsing
Het eindcijfer wordt bepaald door het cijfer voor het schriftelijk tentamen. Daarnaast moeten 
de practicumopdrachten met een voldoende zijn afgerond.
studiemateriaal
Verplicht:
Ian Millington, Game Physics Engine Development, ISBN 9780123694713
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P2, D1, D2, C1, C2, 
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Studieonderdeel:  advanced Industrial Informatics  
Blok:  1  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4  Docent:  Marten Teitsma

Doelstelling
Op dit moment staat binnen de industriële automatisering het proces van verticale integratie 
volop in de belangstelling. Er wordt geprobeerd informatie van de werkvloer aan te bieden aan 
het kantoor en andersom. Naast culturele verschillen tussen de lagere niveaus van de auto-
matiseringspiramide en het hoogste niveau zijn er ook technische verschillen te overbruggen. 
Na deze cursus ben je in staat de breedte van het vak van Industrial Automation te overzien.
plaats in leerplan
In vervolg op het Verdiepingsthema Industriële Automatisering wordt een aantal onder-
werpen diepgaander behandeld.
werkwijze
Voor de hoorcolleges worden een aantal gastsprekers uit het veld van de Industrial Automa-
tion uitgenodigd. Tijdens practica wordt een casus m.b.t. ISA 95 gedaan en een client-server 
applicatie volgens OPC gebouwd.
lesstof
In deze cursus worden diverse onderwerpen behandeld zoals ISA 95, ERP, GAMP, Datawa-
rehousing en industrial databases, MES en OPC.
toetsing
Twee praktijkopdrachten.
Een tentamen over de stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld.
studiemateriaal
Bianca Scholten, The road to integration, ISBN-13: 9780979234385.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, C2 en C4.
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Studieonderdeel:  agent oriented programming  
Blok:  1 Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Marten Teitsma

Doelstelling
Flexibel kunnen inspelen op de eisen van de markt is een kwaliteit die veel bedrijven nastre-
ven. In technische systemen kun je voor het bereiken van die flexibiliteit gebruik maken van 
Multi Agent Systems-technieken. Autonome programma’s besturen dan apparaten en zijn 
flexibel in te zetten tijdens het productieproces.
plaats in leerplan
Deze module is als onderdeel van Technical Computing verplicht. Uiteraard is het ook als 
losse onderwijsmodule te volgen.
werkwijze
Tijdens hoorcolleges wordt de theorie achter Multi Agent Systems of MAS uitgelegd.
Voor de praktijkopdracht wordt een keuze gemaakt uit een aantal casussen. Enkele voor-
beelden hiervan zijn:
-  Maak m.b.v. MAS-technieken een simulatie en predictie van een bagagesorteermachine 

zoals die op vliegvelden wordt gebruikt.
-  Maak m.b.v. de techniek van Multi Agent Systems een programma dat een voorstel doet 

voor een ploegendienstschema. Het schema houdt rekening met de volgende aspecten: 
benodigde diploma’s, tijdstippen, gewerkte uren.

lesstof
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op MAS, het JADE-platform, FIPA-ACL, redeneren, 
ontologieën.
toetsing
Naast een tentamen wordt een praktijkopdracht gemaakt. Beide worden in een tentamen 
schriftelijk getoetst.
studiemateriaal
Presentaties met aantekeningen verschijnen in de VLO-map van deze cursus.
Verplicht:
Fabio Bellifemine, Giovanni Caire, Dominic Greenwood, Developing Multi-Agent Systems 
with JADE, ISBN 9780470057476.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: D3 en C6.
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Studieonderdeel:  animatietechniek
Blok:  3 Studiejaar: Afstudeerfase
Studiepunten: 4 Docent: Freark Broersma

Doelstelling
Inzicht krijgen in de basisprincipes van 3D (character)animatie, de verschillende methoden 
om in 3D objecten en organismen van (doelgerichte) beweging te voorzien en de uitvoer en 
aansturing naar- en in een game engine.
plaats in het leerplan
Het thema Animatietechniek bouwt voort op de thema’s 3D modeling, Character Design 
en World Design.
werkwijze
Werkcolleges met theoriedeel waarin de stof wordt behandeld. Stapsgewijs worden de in-
terface, structuur, tools en bijbehorende mogelijkheden verkend, en uitgetest in een game 
gerelateerde omgeving.
lesstof
Tijdens het werken aan opdrachten in een 3D pakket worden de studenten wegwijs gemaakt 
in de verschillende methodieken om beweging te genereren:
- Keyframing(in 3D software)
- Realtime animatie(recording in 3D software)
- Directe relaties: Set driven keys, Constraints, Scripting
- Procedurele animatie(d.m.v. scripting in 3D software of in een Game engine)
- Simulatie: Soft- and rigid body dynamics, Clothing, Hair
- Motion capturing en editing
Nadruk zal liggen op de opzet van een gamecharacter. Het totale proces van modeling, UV 
unwrapping, shading, texturing, rigging, beweging, uitvoer naar een game engine, anima-
tieblending, scripting en aansturing in de game engine wordt behandeld. Speciale aandacht 
gaat uit naar het proces van motion capturing, opschonen van motion capture data en de 
export naar een game engine.
toetsing
Opleveren van een game character in 3D gebouwd en geanimeerd. Daarna geëxporteerd 
naar een game engine, en interactief aangestuurd met een blending van minstens drie ani-
matiesequences (bijv. beweging in rust, tijdens lopen en tijdens rennen).
studiemateriaal
De Maya en Unity manual, plus aantekeningen theoriedeel.
competenties
Dit thema levert een bijdrage aan de volgende competenties:
P2, D1, C1, T1.
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Studieonderdeel:  application Infrastructures  
Blok:  4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4  Docent:  Ferry Rietveld, Koen Bollen

Doelstelling
Het verkrijgen van inzicht in de opbouw van multithreaded applicaties met een specifieke 
taak. Na deze cursus begrijp je de opbouw en architectuur van native multithreaded software 
die gebruik maakt van interprocescommunicatie en proces synchronisatie.
werkwijze
Werkcolleges.
lesstof
- System calls (Windows/Linux)
- Posix and windows threads
- Quees and semaphores
- Proces synchronisatie en wederzijdse uitsluiting;
- Deadlock en uithongering;
- Sockets en network communication (TCP,UDP)
- Proces scheduling.
toetsing
Application Infrastructures wordt afgesloten door middel van een schriftelijk tentamen. En 
het inleveren van individuele programmeeropdrachten.
studiemateriaal
William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/E, 
ISBN 9780136033370
Beej’s Guide to Network Programming (download)
Unix manual pages, Microsoft MSDN documentation (download)
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: O1, O2, O7, C2, C5, E1 en E2.
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Studieonderdeel:  artificiële Intelligentie practicum 
Blok:  4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Slobodanka Dzebric

Doelstelling
De student zal In staat zijn de tijdens het vak AI-theorie geleerde technieken te implemen-
teren.
De student krijgt door de toepassing van deze technieken ervaring en verdiept zijn of haar 
kennis van deze technieken.
plaats in leerplan
Deze cursus sluit aan bij de cursus Theorie Artificiële Intelligentie.
werkwijze
De opdrachten worden in koppels gemaakt. Er wordt in C++, Java of een logische program-
meertaal
geprogrammeerd.
lesstof
Op de website worden opdrachten gepubliceerd die uitgeprogrammeerd dienen te worden.
toetsing
De cursus wordt afgerond door het succesvol afronden van een programmeeropdracht. 
Deze moet volgens de richtlijnen gedocumenteerd te zijn. De eisen voor de opdrachten en 
de documentatie worden op de website bekend gemaakt. Het cijfer is het gemiddelde van 
de cijfers voor de opdrachten, waarbij elke opdracht voldoende moet zijn.
studiemateriaal
Ben Coppin, AI Illuminated, ISBN 9780763732301.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: C1, C3, D1, D3, R1, R2, T1
en T3.
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Studieonderdeel:  artificiële Intelligentie Theorie 
Blok:  3  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Slobodanka Dzebric

Doelstelling
De student krijgt een overzicht van AI technieken die in spellen toegepast kunnen worden.
Je krijgt inzicht in de toepassing van de meest gangbare AI technieken die gebruikt worden 
in computerspellen. Je leert diverse optimalisatietechnieken te hanteren.
Je maakt kennis met diverse zoektechnieken die onderdeel uitmaken van het symbolisme 
en de evolution inspired AI-technieken waarvan machine learning en emergent behaviour 
een onderdeel is.
plaats in leerplan
Deze cursus geeft inzicht en overzicht in oplossingen van programmeerproblemen die niet 
met traditionele programmeertechnieken op te lossen zijn.
werkwijze
Hoorcolleges met oefeningen.
lesstof
-  Diverse zoekalgoritmen & A* Path finding;
-  Evolution inspired AI (Genetische Algoritmen, Emergent Behaviour, Cellular Automata).
toetsing
Het vak wordt afgesloten met een theorietentamen.
studiemateriaal
Ben Coppin, AI Illuminated, ISBN 9780763732301.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: Z2.
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Studieonderdeel:  assessment and Improvement of Ict services
Blok:  4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4  Docent:  Nynke de Vries

Doelstelling
Door de cursus Assessment and Improvement of ICT Services oefent de student de rol 
van consultant. De student krijgt inzicht in: de relatie tussen bedrijfsbeleid en IT Service 
Management; wat de ITIL/ASL/BiSL methodiek voor IT-beleid betekent; volwassenheid en 
kwaliteit van IT-management; het meetbaar maken van kwaliteit; de kosten van ICT-diensten 
en ICT-dienstverlening.
De student leert een kwalitatief hoogwaardige ICT-dienstverlening te ontwerpen waarin de 
ICT-diensten en de ICT-dienstverlening afgestemd worden op de behoefte van de organisatie.
Je doet praktische ervaring op in:
-  De ICT aan laten sluiten op de behoefte van de organisatie;
-  Het uitvoeren van een zogenaamde 0-meting of assessment van een IT-organisatie;
-  Het formuleren van verbeteringen voor en afstemmen van IT-diensten en IT-dienstverle-

ning op grond van een analyse van de ICT-afhankelijkheid van de organisatie;
-  Het meetbaar maken van kosten, kwaliteit en verbeteringen van de ICT-dienstverlening.
NB Kennis van ITIL moet aantoonbaar aanwezig zijn.
plaats in het leerplan
AIIS sluit aan op de ITM-thema’s van het eerste en tweede jaar. Als onderdeel van de afstu-
deerfase van de ITM-richting leert de student de eerder behandelde methoden en technieken 
geïntegreerd toe te passen op een praktijksituatie.
werkwijze
Elke week wordt een hoofdstuk van het uiteindelijke rapport behandeld, voorbereid en 
geschreven. Tijdens het werkcollege worden de verschillende theoretische en methodi-
sche achtergronden doorgenomen en de diverse technieken geoefend. Tijdens elk volgend 
werkcollege presenteren een paar studenten hun uitwerking en bespreken dit met de andere 
studenten en zo komt iedereen tot verbetering en aanvulling van het eigen werk. Studenten 
werken zodoende doorlopend aan het uiteindelijke rapport. Een bestaande organisatie - het 
stagebedrijf of een bedrijf waarvoor een project is gedaan - is het onderwerp van studie en 
advies. Een gastcollege wordt ingepland.
lesstof
Stap 1:  Bedrijfsanalyse;
Stap 2:  Analyse bedrijfsafhankelijkheid van ICT-diensten (impactanalyse, risicoanalyse en 

users-analyse);
Stap 3:  Assessment van het huidige IT-management;
Stap 4:  ITIL/ASL of BiSL als referentiemodel;
Stap 5:  CMMI en SixSigma voor kwaliteit en volwassenheid;
Stap 6:  Opstellen advies om de ICT-diensten en de IT-dienstverlening op een hoger niveau 

te brengen;
Stap 7:  Monitoring en rapportages voor structurele kwaliteitsverbetering; accounting en 

charging.
toetsing
De student maakt een analyse- en adviesrapport over het IT-beheer in de beschreven orga-
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nisatie. Aanwezigheid bij werkcollege en practicum, eenmaal presenteren en inbreng bij de 
groepsgesprekken zijn voorwaarden voor de beoordeling van het schriftelijke eindproduct. 
Het afleiden van IT-doelstellingen uit de bedrijfsdoelstellingen is kritisch voor het positief 
beoordelen van het rapport.
studiemateriaal
Verplicht:
L. Ruijs, ICT-dienstverlening, tweede druk, ISBN: 9789039525302.
Aanbevolen:
G. Vreven e.a., Kwaliteitsmanagement van de ICT met CMM, ISBN 9039522308.
P. Janssen, IT-Service Management volgens ITIL, ISBN 9043010085.
R. van der Pols, Strategisch beheer van informatievoorziening met ASL en BiSL, ISBN 
9039522103.
John Morgan e.a., Lean Six Sigma voor dummies, ISBN 9789043019002.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: C7, O6, O7, E1, E2, E3 en R1.
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Studieonderdeel:  Beeldtaal  
Blok:  1  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Hoofddocent: Dop Terlingen

Doelstelling
Omdat we in het vakgebied van datavisualisatie voornamelijk via beeld communiceren, 
besteden we in dit vak aandacht aan de biologische en psychologische werking van het 
gezichtsvermogen en ons brein. Bij het onderdeel perceptie kijken we naar het theoretische 
onderzoeksgebied op de kruising van de biologie en de psychologie, dat zich bezighoudt met 
de vraag hoe de mens waarneemt en interpreteert. We bestuderen de manier waarop signalen 
vanuit de buitenwereld via het oog de hersenen bereiken en welke onderdelen daardoor 
geactiveerd worden. Daar aangekomen, is het onderzoeksgebied niet alleen gefocust op de 
neurale signalen, maar juist ook op de interpretatie van die signalen door de hersenen; dit 
is het gebied van de waarnemingspsychologie en cognitieve psychologie. We onderzoeken 
hier waarom onze hersenen bepaalde visuele signalen moeilijk kunnen ontcijferen en wat de 
dominante strategieën zijn bij beeldherkenning. Een interessante vraag hierbij is waarom wij 
soms dingen zien die er niet zijn of die eigenlijk niet kunnen (Escher etc.). Het herkennen 
en bewust interpreteren van beeld, valt onder Visual Literacy, waarbij net als bij semiotiek 
ook de context en cultuur een rol spelen. Semiotiek houdt zich bezig met de bestudering 
van tekens en alles wat daarmee samenhangt, zoals tekensystemen en de processen die zich 
bij het gebruik van tekens voordoen.
plaats in het leerplan
Beeldtaal is een vak binnen de Business Unit Datavisualisatie en bouwt voort op de kennis 
die in verdiepende HCD vakken aan de orde is gekomen over de werking van het menselijke 
waarnemingsvermogen. Door een verbeterde kennis van de werking hiervan, beschik je over 
een groter arsenaal aan vormgeving oplossingen voor specifieke toepassingen en doelgroepen.
werkwijze
Dit vak bestaat uit colleges waarin specifieke deelgebieden van de waarneming- en interpre-
tatiecyclus behandeld worden. Naast de colleges wordt een aantal onderzoeksopdrachten 
verstrekt waarin de theorie aan de praktijk kan worden getoetst, met de mogelijkheid een 
deelonderzoek naar keuze uit te voeren.
lesstof
In de colleges wordt verwezen naar een aantal theoretische onderzoeken, zoals die gedaan 
zijn op het gebied van de waarneming en interpretatie. Het doel van deze colleges is dat de 
student zich bewuster wordt van alle onderdelen van het visualisatieproces, en welke factoren 
hierbij een rol (kunnen) spelen.
toetsing
Alle uitwerkingen van de opdrachten dienen van voldoende niveau te zijn. Een theorieten-
tamen aan het eind bepaalt het eindcijfer.
studiemateriaal
Beeldtaal, perspectieven voor makers en gebruikers. Jos van den Broek e.a., Uitgeverij Boom 
Onderwijs, ISBN 978-90-473-0115-8.
Divers materiaal op de VLO of als hand-out uitgedeeld.
Linklijsten met interessante onderwerpen voor onderzoek.
competenties Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, T1, R3, Z2
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Studieonderdeel:  Biometrie 
Blok:  4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4  Docent:  Ruud Slokker

Doelstelling
Na afloop van deze cursus kun je biometrische systemen op hun waarde schatten en een 
onderbouwd advies uitbrengen voor invoering van een biometrisch systeem, rekening hou-
dend met ondermeer performance, privacy, spoofing, kosten/ baten.
plaats in het leerplan
Deze cursus maakt deel uit van de minor Forensic Intelligence & Security.
werkwijze
Hoorcolleges, werkcolleges en een practicumopdracht.
lesstof
Aanvankelijk werd biometrie hoofdzakelijk toegepast voor forensische doeleinden. Vandaag 
de dag neemt biometrie een steeds belangrijkere plaats in de maatschappij in. Te denken 
valt aan het elektronisch rijbewijs, irisscan op luchthavens, toegang tot fysieke ruimten en 
toegang tot voorzieningen op internet. Enkele onderwerpen die in deze cursus aan bod 
komen, zijn: verificatie, identificatie, false rejection rate, false acception rate, equal enroll 
rate, vingerafdrukken, sensoren voor vingerafdrukken, DNA, irisscan, netvliesscan, ge-
zichtsherkenning (2D en 3D), toetsaanslagdynamica, liveness detection, standaarden in de 
biometrie, biometrie en smartcards, privacy.
toetsing
Een practicumopdracht en een schriftelijk tentamen.
Het practicum moet met een voldoende worden afgesloten en het eindcijfer is gelijk aan het 
tentamencijfer van het schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
Het lesmateriaal wordt op de VLO-site geplaatst.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1.
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Studieonderdeel:  canon games  
Blok:  3  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  1  Docent:  Joris Dormans

Doelstelling
In de cursus Canon Games wordt de geschiedenis van games doorgenomen aan de hand 
van een aantal sleutelspellen. Deze games zijn uitgekozen, omdat ze van historische waarde 
zijn, veel invloed hebben gehad of omdat ze exemplarisch zijn voor een bepaald genre. Aan 
de hand van deze games wordt een aantal belangrijke thema’s van Game Design en Game 
Technology toegelicht.
plaats in het leerplan
De Canon Games maakt deel uit van de minoren Game Technology en Game Design.
werkwijze
De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges waarin telkens een game (of gameserie) en een 
thema centraal staan.
De studenten leveren zelf ook een bijdrage aan de canon door in teamverband zelfstandig 
onderzoek te doen naar een game die als inspiratiebron dient voor het gameproject. Ze 
zoeken hierbij zelf geschikte literatuur bij, naast de aangeboden literatuur.
lesstof
De behandelde games zijn onder andere Half-Life, Zelda, Grand Theft Auto en Boulder Dash.
Thema’s die aan de orde komen, zijn realisme in games, level design en parodie.
toetsing
Canon Games wordt afgesloten met een presentatie over het onderzoek en een onderzoeks-
paper.
studiemateriaal
Er wordt literatuur aangeboden.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: C3, R1, Z2.
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Studieonderdeel:  computational Design  
Blok: 1 & 2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Hoofddocent:  Remco van Swieten

Doelstelling
In deze cursus gaan we kijken naar een informatiegebied en verschillende doelgroepen 
om dit informatiegebied aan te presenteren. Uiteindelijk wordt dit ook uitgewerkt in een 
technisch gerealiseerd product.
plaats in het leerplan
Computational Design is een vak binnen de Business Unit Datavisualisatie en bouwt voort 
op HCD vakken en programmeervaardigheden uit jaar 1 en 2. Dit vak levert kennis, vaar-
digheden en materiaal op die je kunt gebruiken in de projecten van je Business Unit en voor 
je portfolio dat je gaat bouwen tijdens de workshop van de Business Unit.
In verband met aansluiting met het vak Visual Design, wordt dit vak om de week, verspreid 
over twee blokken gegeven. Op deze manier is er een langere periode om je de materie 
eigen te maken en wordt de relevantie en samenhang tussen de twee vakken beter zichtbaar.
werkwijze
Dit vak bestaat uit colleges en practica waar je werkt aan individuele tussenopdrachten en 
de uiteindelijke eindopdracht. Je gaat aan de slag met de programmeeromgeving Processing. 
Daarna ga je snel aan de slag met verschillende manieren waarop je, door te programmeren, 
gegevens visueel kunt weergeven. Bovendien ga je kijken welke interactiemogelijkheden 
gebruikers hebben met gegevens en hoe je hier gebruik van kunt maken.
lesstof
Je gaat aan de slag met het programmeren van visualisaties op basis van echte gegevenssets in 
Processing. Dit doe je aan de hand van de ‘seven stages’ van data vizualisation uit het boek:
- Acquire;
- Parse;
- Filter;
- Mine;
- Represent;
- Refine;
- Interact.
We gaan ondermeer in op dataformaten, animatie en beweging, dynamische representatie
en interactie.
toetsing
Alle tussenopdrachten dienen te zijn ingeleverd en te zijn goedgekeurd. Het eindcijfer is het 
cijfer voor de eindopdracht.
studiemateriaal
Divers materiaal op de VLO.
Verplichte literatuur
Fry, Ben (2007), Visualizing Data, O’Reilly Media, Inc, ISBN 9780596514556.
competenties
Deze cursus draagt bij aan de volgende competenties: P1, P2, P3, D1, C1, C2, C3, T1, T2,
R1, R3, Z2
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Studieonderdeel:  computer forensics  
Blok:  3 & 4 (researchdeel)  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4 (blok 3) + 4 (blok4)  Docent:  Romeo Zwart

Doelstelling
In deze module leer je forensische technieken om informatie van computers te achterhalen 
en maak je kennis met technieken die gebruikt worden om (legaal en illegaal) toegang te 
krijgen tot computers en netwerken. Naast statische analyse (‘offline’) wordt ook ingegaan 
op live-analyse. 
plaats in het leerplan
Onderdeel van de minor Forensic Intelligence & Security, complementair aan vakken als 
Biometrie en Security.
werkwijze
Hoorcolleges, werkcolleges, practicum en eventueel een onderzoeksopdracht in het tweede 
deel van het semester. In het hoorcollege krijgt de student inzicht in de theorie die als basis 
voor het vakgebied geldt. Tijdens het practicum gedurende blok 3 werkt de student in in-
dividueel of in kleine teams aan de practicumopdrachten die meetellen voor de afronding. 
Aansluitend in blok 4 kiest de student ofwel voor het uitvoeren van een projectopdracht 
in de vorm van een zelfstandig onderzoek, ofwel voor het volgen van het vak e-Discovery. 
Aan het uitvoeren van een onderzoek is de voorwaarde verbonden dat de student vooraf een 
goed onderzoeksplan heeft ingeleverd, dat door de docenten geaccepteerd is. Deze resear-
chopdracht betreft een eigen onderzoek, plus bijbehorend praktisch werk, waarin een nieuw 
aspect van Computer Forensics onderzocht dient te worden. Wanneer de student kiest voor 
de researchopdracht dan werkt hij zelfstandig, alleen of in een klein team, aan het onderzoek 
dat hij in overleg met de docenten zelf gedefinieerd heeft. Dit stelt hoge eisen aan zelfstandig-
heid en zelfwerkzaamheid, maar vanzelfsprekend word je hierin begeleid door de docenten. 
lesstof
-  Essentiële forensische concepten: volatility, layering, en trust;
-  Verkrijgen van de maximale hoeveelheid betrouwbaar bewijsmateriaal van een systeem 

dat in gebruik is;
-  Terughalen van (deels) gewiste informatie en de interpretatie ervan;
-  Opstellen van een tijdschema van het systeem: wat gebeurde wanneer?
-  Blootleggen van verborgen veranderingen in allerlei componenten: van systeemhulpmid-

delen tot kernelmodules;
-  Vermijden van valstrikken die door inbrekers gezet zijn;
-  Herkennen van digitale sporen die bij verdachte activiteiten horen;
-  Begrijpen van filesystemen vanuit een forensisch gezichtspunt;
-  Analyseren van malware zonder deze schade te laten aanrichten;
-  Vastleggen en analyseren van het werkgeheugen van systemen die in bedrijf zijn;
-  Stap voor stap het spoor van een inbraak terugvolgen;
-  Toepassen van e-Discovery in fraudeonderzoeken en het e-Discovery Reference Model 

(EDRM);
-  Digitale sporen in gestructureerde informatie: zoeken in databases;
-  Digitale sporen in ongestructureerde informatie: zoeken in e-mails en elektronische bijla-

gen.
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toetsing
Schriftelijke toets.
Practicumopdrachten voldoende afgerond.
Het cijfer van de schriftelijke toets is alleen geldig als aan de practicumvoorwaarden voldaan is.
Voldoende afronding van de researchopdracht (indien van toepassing).
studiemateriaal
Verplicht:
- Farmer and Venema, Forensic Discovery, Addison-Wesley, ISBN: 9780321525505 (dit boek 

is ook legaal, gratis, beschikbaar als PDF).
- Eventuele hand-outs en readers en het materiaal op de VLO-site.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, P3, D1, D2, D3, C1,
C2, C3, O1, O2, O4, O6, O7, E1, E2 en E3.
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Studieonderdeel:  Design patterns for games 
Blok:  3  Studiejaar: Afstudeerfase (Game Technology)
Studiepunten:  4  Docent:  Richard de Koning

Inleiding
Uit de studie van analyse en ontwerpmodellen is gebleken dat bepaalde concepten zich in 
een vergelijkbare vorm herhalen. De patronen die zich in OOA-modellen herhalen, noemt 
men ‘analysis patterns’. Veel voorkomende analysis patterns worden door ervaren software-
ontwikkelaars met succes toegepast bij de analyse en constructie van nieuwe modellen. 
Design patterns zijn afkomstig van de bestaande, robuuste OOD-modellen. Ze zijn over het 
algemeen technischer en complexer dan analysis patterns. Design patterns bieden beproefde 
en generieke oplossingen voor veel voorkomende ontwerpproblemen.
In dit vak verwerft de student de nodige kennis en vaardigheden om design patterns in 
bestaande games te ontdekken en toe te passen bij het (her)ontwerpen van robuuste gamear-
chitecturen. Zo leert hij een analysemodel vertalen naar een designmodel en het resultaat 
naar programma’s.
plaats in het leerplan
Dit vak maakt onderdeel uit van de business unit Game Technology in het derde jaar.
Kennis van UML en van Java of C++ of een andere OO taal is noodzakelijk.
werkwijze
De kennis wordt verworven via werkcolleges. Dit thema kun je succesvol afsluiten door 
wekelijks onderdelen van de (herontwerp)casus uit te werken. 
lesstof
- General Purpose Design Patterns
- Creational Patterns
- Structural Patterns
- Behavioral Patterns
- User Interface Patterns
- Programming Patterns.
toetsing
Presentatie van de afgeronde herontwerpcasus en bijbehorende (UML) documentatie.
studiemateriaal
Aanbevolen:
Design Patterns, Gamma, ISBN 9780201633610.
Head first Design patterns, ISBN 9780596007126.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: P2, D1, C2, C5 en C7.
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Studieonderdeel:  Design patterns practicum 
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  2  Docent:  Richard de Koning

Doelstelling
Een analysemodel vertalen naar een designmodel en het resultaat vertalen naar programma’s.
plaats in leerplan
Het Design Patterns Practicum sluit direct aan op de cursus Design Patterns Theorie, waarin 
de stap van model naar code gemaakt wordt.
werkwijze
De studenten werken een opdracht uit in een groep van ca. 3 personen.
De opdracht wordt aan het begin van het blok aan de deelnemers uitgereikt.
De deelnemers bespreken de voortgang van de opdracht met de verantwoordelijke docent.
lesstof
Kennis van UML en Java of C++ is noodzakelijk. Zie de lesstof van de cursus Design Patterns.
toetsing
De uitvoering van de opdracht resulteert in een verslag dat alle activiteiten en producten 
van de groep weergeeft. De docent bespreekt het verslag en de resultaten met de groep. Dit 
bepaalt het eindcijfer.
studiemateriaal
Aanbevolen:
Design Patterns, Gamma, ISBN 9780201633610.
Head first Design patterns, ISBN 9780596007126.
competenties
Dit practicum levert een bijdrage aan de volgende competenties: P2, D1, C2, C5 en C7.
Afstudeerfase
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Studieonderdeel:  Design patterns Theorie  
Blok:  1  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  2  Docent:  Ahmed Nait Aicha

Uit de resultaten van de analyse van aanwezige OOA- en OOD-modellen wordt duidelijk dat 
bepaalde patronen (patterns) zich in een vergelijkbare vorm steeds herhalen. De patronen 
die zich in OOA-modellen herhalen, noemt men de analysis patterns. De bekende analysis 
patterns worden door ervaren systeemanalisten met succes toegepast bij de analyse en 
constructie van nieuwe modellen.
Design patterns zijn afkomstig van de bestaande, robuuste OOD-modellen. Ze zijn over het 
algemeen technischer en complexer dan analysis patterns. Design patterns geven beproefde 
en generieke oplossingen aan voor terugkerende ontwerpproblemen.
In deze cursus verwerft de student de nodige kennis en vaardigheden om design patterns te 
ontdekken en toe te passen bij het ontwerpen van robuuste software.
plaats in het leerplan
Deze cursus sluit aan op het programmeeronderwijs van het eerste en tweede jaar. We raden 
de student sterk aan zich na afsluiting van deze cursus in te schrijven voor het vak Design 
Patterns Practicum.
werkwijze
De kennis wordt voornamelijk verworven via hoorcolleges en een serie kleine opdrachten, 
uit te voeren in groepjes van 2 personen.
lesstof
- General Purpose Design Patterns;
- Creational Patterns;
- Structural Patterns;
- Behavioral Patterns;
- User Interface Patterns;
- Programming Patterns.
toetsing
Deze cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Hiervoor krijg de student een 
cijfer, op voorwaarde dat hij de opdrachten voldoende heeft afgerond.
studiemateriaal
Aanbevolen:
Design Patterns, Gamma, ISBN 9780201633610.
Head first Design patterns, ISBN 9780596007126.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P2, D1 en C2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  e-Business  
Blok:  4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  2  Docent:  Dick Heinhuis

Doelstelling
Studenten inzicht geven in het gebruik van ICT bij marketingvraagstukken: e-Business.
Vanuit een viertal perspectieven (strategie, marketing, techniek, financieel) wordt e-Business 
en het gebruik van technologie in een breder kader geplaatst. Studenten maken kennis met 
een aantal theoretische begrippen uit de managementstrategie en de marketingliteratuur.
plaats in het leerplan
De cursus e-Business sluit aan op de ITM-thema’s van het eerste en tweede jaar. De cursus is 
vooral interessant voor studenten die zich in de afstudeerfase richten op het beroepsdomein 
IT M, maar ook voor studenten uit andere richtingen is het een goede gelegenheid over de 
grenzen van het vakgebied heen te kijken.
De cursus behoort tot de afstudeerfase binnen de ITM-richting.
werkwijze
Werkcolleges, waarin een aantal onderwerpen behandeld wordt. Daarnaast een presentatie 
van een case study door een team van studenten.
NB Aanwezigheid van 80% verplicht.
lesstof
Gebruikte presentaties tijdens werkcolleges. Daarnaast verzamelen en gebruiken studenten 
zelf materiaal ten behoeve van de onderwerpen die zij presenteren/beoordelen. Voor hun 
case study zijn studenten eveneens vrij in de keuze van de literatuur/informatie.
toetsing
Studenten ronden het vak af met de uitwerking en de presentatie van een case study.
Presentatie (peer review); case study (beoordeling door docent).
studiemateriaal
Aanbevolen: Kennis van de basisprincipes van marketing.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, E1, E2, E3, T1, T2 en T3.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  e-Discovery  
Blok:  4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten: 4  Docent:  Carla Bombeld

Doelstelling
In deze module leer je wat e-Discovery inhoudt, wat de problematiek is van de steeds toene-
mende hoeveelheid digitale informatie en hoe je uit de aanwezige digitale gegevens relevante 
informatie kunt abstraheren.
plaats in het leerplan
Onderdeel van de minor Forensic Intelligence & Security.
werkwijze
Hoorcolleges, werkcolleges en practica.
In het hoorcollege krijg je inzicht in de theorie die als basis voor het vakgebied geldt. Tijdens 
het werkcollege pas je het geleerde toe in opdrachten, die tijdens de les worden uitgewerkt.
Tijdens de practica werk je (eventueel in teams) aan de projectopdrachten die meetellen 
voor de afronding van het thema.
lesstof
- Inleiding e-Discovery, overzicht van het vak;
- Forensic Readiness hoe en waarom, fraudeonderzoeken;
- Informatie/Records management, informatiebronnen in organisaties;
- Ethische en juridische aspecten, privégegevens, bewaarplicht;
- e-Mail discovery, ontdubbelen van gegevens, information retrieval, text mining;
- Zoeken naar sporen in datawarehouses;
- e-Discovery in de praktijk.
toetsing
Opdracht/paper.
studiemateriaal
Verplicht:
Eventuele hand-outs en readers en de vaksite.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P3, C3, O7, E1 en E2.



165165

afstudeerfase

Studieonderdeel:  english for globetrotters  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  2  Docent:  Wilko Oskam

aim This course comprises a number of intensive language courses for non-native English 
speakers who would like to improve their English language skills for professional purposes 
and have a specific interest in culture and intercultural communications. During the lessons 
we will further develop your English language skills in the key areas of speaking, writing, 
reading and listening while further expanding your vocabulary. In addition, students will get 
the chance to review their knowledge of English grammar. Lessons focusing on subjects rele-
vant to the students’ area of study and interest may also be incorporated into the programme.
For the purposes of these courses, we assume that the participants are at minimum advanced 
B2 level (or upper intermediate B1 level). Students will not be required to take language 
placement tests prior to these courses.
place in curriculum
3rd or 4th year: offer of courses outside Business Units.
This course is based on the Common European Framework of Reference with explicit refe-
rence to the common levels of competence. The final levels aimed for are:
- Reading C1
- Writing C1
- Spoken production C1
- Spoken interaction C1
activities
The course will be divided into seven sections:
- How to read and understand articles
- How to prepare a presentation
- A student-led presentation in class
- How to write a summary (assignments)
- How to write / compile a portfolio
- How to keep a vocabulary file
- The actual presentation
teaching methods 
The primary teaching methods for this course will consist of the following:
- Lessons by the teacher responsible for the course
- Assigned readings
- Discussions and student-led presentations concerning the articles covered in class
- A written summary of the presentation
- A presentation
assessment methods
At the end of the course each student will submit the following documents:
- A written copy of the presentation of your group
- Your personal portfolio
- Your personal vocabulary file
- Your personal assignments
Please note that the course will be delivered entirely in English.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  game Design 3 
Blok:  3 Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4 Hoofddocent: Remco van Swieten,  
   Marieke Agterbos

Doel
In Game Design 1 en 2 heb je je bekwaamd in het ontwerpproces van games. In Game 
Design 3 leg je een gedegen theoretische ondergrond voor het analyseren en reflecteren op 
het ontwerpproces van anderen en van jezelf. 
werkwijze
In de hoor/werk colleges wordt de literatuur gebruikt om aanleiding te geven tot het on-
derzoeken van relevante aspecten met betrekking tot games, cultuur en spelvorm. Iedere 
week zal een nieuw thema worden gestart. In kleine groepen wordt tijdens dit college een 
kort onderzoek gedaan naar bronnen en stellingen omtrent dit thema. De resultaten van 
dit onderzoek worden ter plekke met elkaar gedeeld. Ter afsluiting worden de individuele 
bevindingen gepubliceerd in een centrale wiki. Deze wiki wordt bij afsluiting van dit vak 
via een peer review beoordeeld.
lesstof
Rules, Play en Culture vormen het kader waarbinnen je games gaat analyseren. Je ontwikkelt 
mentaal gereedschap en vocabulaire om op een professionele manier games te bespreken 
en de effecten van diverse aspecten te benoemen. Rules behandelt de gevolgen van diverse 
regels en vrijheden binnen het spelsysteem. In Play bestudeer je de beleving van de speler. 
En in Culture verdiep je je in de context waarin het spel gepeeld wordt.
toetsing
Studenten worden op kennis getoetst door middel van een schriftelijk tentamen en indivi-
duele bijdragen aan de centrale wiki.
studiemateriaal
Katie Salen and Eric Zimmerman. Rules of Play, Game Design Fundamentals. MIT Press 
2003. ISBN-10: 0-262-24045-9
competenties
P1, C3, C5
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afstudeerfase

Studieonderdeel: gameplay
Blok:  3  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Joris Dormans

Doelstelling
In de cursus Gameplay staat het ontwerpen van leuke en interessante games centraal. Je 
leert hoe je aan de hand van snelle prototype technieken en analyses een game uitwerkt van 
concept tot speelbaar product. Op deze manier leer je de sterke punten van het medium 
games kennen en in te zetten om kwalitatieve en innovatieve games te ontwerpen.
plaats in het leerplan
Gameplay maakt deel uit van de minoren Game Technology en Game Design.
werkwijze
De cursus bestaat uit een reeks werkcolleges waarin aan de hand van een aantal hands-
onopdrachten kennis wordt gemaakt met de praktijk van Game Design.
lesstof
De onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere spelregels, game mechanics, 
level design, controls, interactie en gameplay heuristieken.
toetsing
Gameplay wordt afgesloten met het maken van een prototype voor een game en de verslag-
legging daarvan in een game design document.
studiemateriaal
Verplichte literatuur: Jesse Schell (2008) The Art of Game Design: A Book of Lenses. ISBN 
978-0-12-369496-6
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, P3 en Z2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  game usability  
Blok:  4 Studiejaar:  Afstudeerfase 
Studiepunten:  4 Hoofddocent:  Theo Ris / Marieke Agterbos

Doel
In de cursus Game Usability wordt aan de hand van vier thema’s aandacht besteed aan game 
functionaliteiten. Deze thema’s zijn: Interface study, Interaction map, Object inventory en 
Gameplay Logfiles. Deze thema’s samen vormen de basis voor de User Interface van een game. 
De student wordt in de gelegenheid gesteld om de User Interface van games te analyseren en 
op basis van een testplan de usability ervan te evalueren en te bestuderen.
werkwijze
De cursus bestaat uit vier hoorcolleges waarin de bovengenoemde thema’s aan de orde 
komen. Daarnaast zijn er practica waarin in teamverband games woorden geanalyseerd en 
een testplan wordt opgesteld. In het testplan is een duidelijke probleemstelling geformuleerd. 
Het testplan zal door de teams in het HvA-usability lab worden uitgevoerd.
lesstof
Er zullen in totaal zes games worden besproken aan de hand van bovengenoemde thema’s. 
toetsing
Studenten worden beoordeeld op basis van hun logboek, ontwikkelde testplan, testresultaten 
en de kwaliteit van hun advies op basis van de testresultaten.
studiemateriaal
Laurel, Brenda, Design Research, methods and perspectives. The MIT Press. ISBN 978-0-
262-12263-4
competenties
C7, E2, T1, R2, R3 en Z1
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  governance en enterprise architecturen  
Blok:  3  Studiejaar: Afstudeerfase
Studiepunten:  4  Docent:  Jan Hellings

Doelstelling
Waarom leveren investeringen in aandelen en in IT beide niets op en waarom overleven 
sommige bedrijven wel en andere niet? Het antwoord op deze vragen zit vaak in de wijze 
waarop de IT in bedrijven wordt gemanaged.
Management van de informatievoorziening is dus strategisch. De huidige informatievoor-
ziening en de wijze waarop er met het oog op de toekomst mee wordt omgegaan, bepalen 
de mogelijkheden die organisaties hebben om te blijven bestaan. Organisaties willen steeds 
meer grip op hun informatievoorziening krijgen en deze ook beter afstemmen op de be-
drijfsdoelen (alignment).
Naast alignment zijn context en samenhang kernbegrippen. Bedrijven kunnen die realiseren 
met behulp van Governance en Architectuur. Dit moet leiden tot uitgangspunten, regels, 
richtlijnen en standaarden over hoe een onderneming de informatievoorziening aanstuurt, 
vormgeeft en gebruikt.
De student krijgt inzicht in de volgende onderwerpen:
- Wat houden governance en architectuur in?
- Waarom zijn governance en architectuur belangrijk?
- Waarom zijn governance en architectuur samen nodig?
- Hoe kun je een goede IT-besturing realiseren?
De student kan zowel schriftelijk als mondeling Governance en Architectuur uitleggen.
plaats in het leerplan
De cursus Governance en Enterprise Architecturen maakt onderdeel uit ITM. GEA is een 
overkoepelende cursus en levert de verbinding, liever nog de afstemming tussen enerzijds 
Projectmanagement en anderzijds IT Service Management.
werkwijze
De theorie wordt aangeboden d.m.v. colleges, gastcolleges, workshops en een game.
Tijdens workshops wordt de toepassing van de theorie geoefend.
lesstof
- Theorie en praktijk van Governance en Enterprise-architectuur
- Modelleren Enterprise-architecturen volgens de Archimate Methode
toetsing
Iedere student schrijft een paper over één van de behandelde onderwerpen.
Iedere student geeft een presentatie over het belang van Governance en Architectuur voor een 
panel. Eindcijfer = (cijfer paper + cijfer presentatie)/2. Het eindcijfer moet voldoende zijn.
studiemateriaal
Verplicht:
Daniël Smits e.a., Focus op IT-bestuur, Academic Service, ISBN 9789012128247.
Roel Wagter, Martin van den Berg, Joost Luijpers en Marlies van Steenbergen, DYA: Snelheid 
en samenhang in business- en ICT-architecturen, ISBN 9789072194626.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, E2, E3 en R1.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  Interfacetechniek  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Jan Derriks

Doelstelling
De cursus interfacetechniek gaat over koppelingen. Niet user-interfaces, maar de koppeling 
tussen IC’s, printkaarten, subsystemen of nog grotere systemen. Je maakt kennis met diverse 
interfaces en je onderzoekt in een team van twee personen een specifiek onderwerp uit de 
interfacetechniek. De cursus IF sluit aan op computerarchitectuur en heeft raakvlakken met 
datatransmissie en communicatietechniek.
plaats in het leerplan
Afstudeerfase, Embedded Systems & Industrial Automation.
werkwijze
Je onderzoekt met een medestudent een onderwerp uit de interfacetechniek. Je houdt hier-
over een presentatie en maakt een kort verslag. Wekelijks bericht je over de voortgang en 
richting van het onderzoek. De laatste drie weken (week 5, 6 en 7) vinden de presentaties 
plaats, waarbij de kennis wordt gedeeld met je medestudenten en docenten. Bij de presen-
tatie lever je ook drie vragen in die je medestudenten tijdens het tentamen moeten kunnen 
beantwoorden. In de eerste week moet je een keuze maken. Van het gekozen onderwerp 
dien je de volgende gegevens minimaal te verwerken:
-  Tot welke standaard behoort de interface, wie beheert deze standaard?
-  Welke fysieke aansluitingen zijn er (voor zover van toepassing)?
-  Welke protocollen worden er gebruikt, hoe werken die?
-  Wat zijn de signaalniveaus, snelheden, afstanden, storings(on)gevoeligheden?
-  Welke componenten (IC’ s) zijn beschikbaar om de interface te maken?
-  Welke drivers of besturingssystemen zijn er voor deze interface en hoe gaat de program-

mering?
-  Welke literatuur en websites heb je geraadpleegd?
-  Hoe zou een testopstelling eruit zien en hoe een stukje demosoftware?
In een kort verslag bij de presentatie behandel je ook de drie vragen die op het tentamen aan 
medestudenten kunnen worden gesteld. Ook maak je een klein testprogramma dat op een 
zo laag mogelijk niveau gebruik maakt van de gekozen interface om iets uit te lezen of aan 
te sturen op een zelfgekozen platform (Windows, Linux of embedded).
lesstof
Afhankelijk van de gemaakte keuzes.
Voorbeelden van interfaces: RS232, SCSI, I2C, Bluetooth, IRDA, CANbus, RS484, ISA, PCI, 
AGP, ATA, USB, Firewire, I-link, multibus, VGA, JTAG, HDMI enzovoorts.
toetsing
Presentatie, verslag, testcode en tentamen.
studiemateriaal
Verzamelde presentaties en documenten.
competenties 
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2 en R1.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  International project management  
Blok:  1 & 2  Studiejaar: Afstudeerfase
Studiepunten:  4  Docent:  Ronald Kleijn, Bjørn  
   Klefstad en Olle Nilsson

aim
During the course International Project Management, you will gain knowledge on running 
projects in a distributed environment. Subjects in the course will be: integration management, 
scope management, time management., cost management, quality management, human 
resource management, communications management, risk management, procurement ma-
nagement, ethics and online collaboration tools. A student group has to write some project 
management documents for a case concerning house construction. Also, an individual report 
on project management will be part of this course.
place in curriculum
3rd or 4th year: offer of courses outside Business Units.
teaching methods
The primary teaching methods for this course will consist of the following:
- Lessons by the lecturers responsible for the course
- Assigned readings
- Discussions and student-led presentations concerning the content of the course
- Written documents
course material
A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (Pmbok Guide), Fourth Edition 
(ISBN-13: 9781933890517)
Onna, van, The Little Prince 2, Fifth edition (ISBN-13: 9789012121200)
assessment methods
During the course each student will submit the following documents:
- Project management documents (group work)
- Individual report on project management
Please note that the course will be delivered entirely in English
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  Kennismanagement  
Blok:  4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  2  Docent:  Atze de Bruijn

Doelstelling
Kennismanagement kan op drie manieren bestudeerd worden. Deze invalshoeken zijn 
technisch, organisatorisch of ecologisch. Welke benadering ook gekozen wordt, kennisma-
nagement kan in bedrijven niet meer los gezien worden van ‘de lerende organisatie’. Bedrijven 
zijn vandaag de dag veelal afhankelijk van hun kenniswerkers. Het vak Kennismanagement 
sluit hier nauw op aan. Studenten leren verschillende theorieën en ervaren hoe het is om in 
een kennisintensieve organisatie te functioneren. De studenten worden uitgedaagd om op 
innovatieve wijze kennis op te doen, te ordenen en over te dragen.
plaats in het leerplan
De cursus KMAN is onderdeel van de afstudeerfase binnen de ITM-richting.
werkwijze
Met behulp van de aangeboden lessen leveren de studenten een eindproduct op. Aan de vorm 
van het eindproduct worden weinig beperkingen gesteld, dit kan variëren van een paper 
tot een podcast. De inhoudelijke diepgang en de mate van kennisoverdracht staan voorop.
Met meerdere personen wordt gewerkt aan een opdracht. Studenten bepalen samen welk 
theoretisch kader gehanteerd wordt, welke thema of onderwerp er wordt bestudeerd en 
welke benadering of invalshoek gekozen wordt. Studenten zijn verantwoordelijk voor de 
samenhang tussen de verschillende opdrachten, zodat er geen werk dubbel wordt gedaan 
en een maximale kennisoverdracht (rendement) plaatsvindt.
lesstof
De bijeenkomsten zijn opgezet rond thema’s die voor de groep relevant zijn. In ieder geval 
komt het onderwerp onderzoek aan bod, dat de studenten leert gestructureerd en op basis 
van een probleemstelling te werken. Ook worden de diverse kennismanagementmodellen 
behandeld. Voor de gevraagde reflectie op het gedane werk wordt ook onderwijs aangeboden.
toetsing
Inbreng bij werkcolleges en een actieve bijdrage aan het gezamenlijke product zijn voor-
waarden voor een positieve beoordeling.
Het eindproduct wordt inhoudelijk beoordeeld en vormt samen met een mondelinge toe-
lichting over het geleverde eindproduct de afsluiting van het vak. Het eindcijfer is het cijfer 
voor het reflectieverslag.
studiemateriaal
Aanbevolen literatuur:
Mathieu Weggeman, Kennismanagement in de praktijk, Scriptum, ISBN 9789055941803.
Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi, De kenniscreërende onderneming, Scriptum, ISBN 
9055940554 (niet leverbaar).
Etienne Wenger, Cultivating communities of practice, HBS Press, ISBN-13: 978-1-57851- 
330-7.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, P3, C2, C7, O2, E1.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  machine Vision and motion control  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Ruud Slokker

Doelstelling
Na afloop van deze cursus kun je een machine vision systeem en een eenvoudig motion 
control systeem opzetten.
plaats in het leerplan
Afstudeerfase. Deze cursus maakt deel uit van Technical Computing en is bestemd voor alle 
TC-studenten die industriële automatisering hebben gekozen.
werkwijze
Hoorcolleges gecombineerd met een practicum machine vision.
lesstof
In de productieautomatisering spelen motion control en machine vision een zeer belangrijke 
rol. Motion control behelst het nauwkeurig en snel verplaatsen van componenten/producten.
Bij machine vision kan men o.a. denken aan:
-  Het automatisch inspecteren en sorteren van geproduceerde objecten;
-  Het automatisch lezen van barcodes en optical character recognition;
-  Beeldgestuurde robots (bijv. geavanceerde pick and place machines).
Het accent in deze cursus ligt bij de machine vision. Aan bod komen o.a.:
-  De hardware van machine vision systemen (camera’s, vision sensors, frame grabbers);
-  De optica van machine vision systemen (belichtingstechnieken, lenzen, e.d.);
-  De software van machine vision systemen (o.a.: edge detection, connected component ana-

lysis, morphology, lineaire filtering, binary large objects, patroonherkenning, 3D-vision).
Naast de hoorcolleges is er een aantal practicumlessen machine vision. In deze practicumles-
sen leer je aan de hand van een aantal realistische voorbeelden en opdrachten hoe je vision 
software kunt inzetten voor het automatisch inspecteren van objecten.
toetsing
Practicumopdrachten machine vision.
Een schriftelijk tentamen aan het eind van blok 2.
Het practicum moet met een voldoende worden afgesloten en het eindcijfer is gelijk aan het 
cijfer van het schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
Het lesmateriaal wordt op de VLO-site geplaatst.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1 en C1.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  marketing 3.0    
Blok:  3 & 4  Studiejaar: Afstudeerfase
Studiepunten:  6  Docent:  Dick Heinhuis

Doelstelling
Kennismaken met een aantal elementaire begrippen uit de vakgebieden marketing en be-
drijfskunde.
Ongeacht de toekomstige beroepsrol is het van toegevoegde waarde indien de informaticus 
gewend is over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken.
plaats in het leerplan
Marketing 3.0 maakt als vak of als project onderdeel uit van het vaste programma van ITM.
werkwijze
Het programma bestaat uit een combinatie van diverse onderwijsvormen. De student heeft de 
rol van adviseur en dient voor een externe opdrachtgever een nieuwe dienst te ontwikkelen. 
Dit betekent dat de student zelfstandig contact onderhoudt met deze externe opdrachtgever. 
Ter ondersteuning wordt hierbij in werkcolleges inzicht gegeven in een aantal theoretische 
begrippen en worden deze toegepast op de werkelijkheid van alledag. Daarnaast presenteert 
de student zijn voortgang in het project door intercollegiale presentaties.
lesstof
Werkcolleges, waarin de belangrijkste begrippen uit marketing en bedrijfskunde aan de orde 
komen. De student krijgt de gebruikte sheets ter beschikking en een literatuurlijst.
toetsing
Beoordeling van het plan en de presentatie van de voor de opdrachtgever ontwikkelde 
nieuwe dienst. Een tevreden opdrachtgever betekent hierbij in ieder geval een voldoende.
studiemateriaal
Sheets en literatuurlijst met korte omschrijving van de inhoud.
competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competenties: P1, D1,
C3, C5, C6, E1, E3, T1, T2, T3, R1, R2, R4 en Z2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  microsoft .net certificaat
Blok:  1 & 2 en 3 & 4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  maximaal 12  Docent:  Ahmed Nait Aicha

Doelstelling
Het behalen van het Microsoft .Net Certificaat. Met een dergelijk certificaat kun je aanto-
nen dat je over de nodige expertise beschikt om toepassingen te bouwen, uit te rollen en te 
onderhouden.
Deze toepassingen zijn ontwikkeld met behulp van Microsoft-tools en -technologieën en 
kunnen internetapplicaties, desktopapplicaties, componenten en data services zijn.
plaats in het leerplan
Het programmeeronderwijs in het eerste en tweede jaar is voornamelijk in J2EE techno-
logieën. Deze cursus behandelt de opponent van J2EE namelijk Microsoft .NET en past 
daarmee in het competentieprofiel van een software engineer.
werkwijze
Om je voor te bereiden op de .Net examens stelt de opleiding de benodigde boeken en een 
aantal computers waarop de nodige programmatuur is geïnstalleerd, beschikbaar. Je dient 
zelfstandig het materiaal door te nemen om de kennis te verwerven. Heb je hulp nodig, dan 
is een aantal docenten beschikbaar voor consultancy.
lesstof
Concepten uit het .NET framework, C#.NET, ASP.NET, ADO.NET, web services, XML, 
MS-SQL server, Visual Studio als ontwikkelomgeving.
toetsing
Voor het behalen van .Net certificaat dien je een aantal examens af te leggen. Deze examens, 
met C# als primaire taal, zijn gebaseerd op:
- Web Applications
- Windows Applications of
- XML Web Services
NB De kosten van een examen bedragen ongeveer € 70,--. Een examenvoucher is te koop 
bij de opleiding. De examens zelf worden afgenomen bij en door gecertificeerde bureaus 
buiten de opleiding.
studiemateriaal
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de Microsoft Training and Certification 
website http://www.microsoft.com/learning. Hier vind je welke cursussen horen bij welke 
examens en wat de inhoud van deze cursussen is. Neem contact op met de docent als je 
examens uit de nieuwe certificering wilt gaan doen.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: C1, C2, O1, O2, O3 en O7.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  network concepts 
Blok:  2 Studiejaar:  Afstudeerfase: ASNE
Studiepunten: 3 Docent:  Romeo Zwart

Doelstelling
Het verkrijgen van een solide kennis op theoretisch en praktisch niveau van een aantal veel-
gebruikte netwerktechnieken in zowel telecomoperator als grote Internet Service Provider 
netwerken. 
plaats in het leerplan
Het verdiepingsthema Network concepts sluit aan op de SNE netwerkthema’s uit het eerste 
jaar en het verdiepingsthema uit het tweede jaar waarin de basiskennis van netwerktechno-
logie aan de orde is geweest.
werkwijze
Theorie: Hoor-/werkcolleges van twee lesuren gedurende zeven weken. Er zijn vijf practicum-
lessen van 2 uur ingeroosterd. In het practicum wordt o.a. gebruikgemaakt van het (Cisco-)
netwerklab. Daarnaast is er tijd om zelfstandig in het netwerklab de practicumopdrachten 
verder uit te werken. Afhankelijk van de deelname van exchange students aan het thema 
worden de colleges in het Engels dan wel het Nederlands gegeven. 
lesstof
De lesstof wordt regelmatig aangepast aan relevante ontwikkelingen in de Service provider 
en Telecom netwerkwereld. In afgelopen jaren is er bijvoorbeeld veel tijd besteed aan het 
routeringsprotocol BGP (Border Gateway Protocol) dat in Internet Service Provider (ISP) 
netwerken een cruciale rol speelt. Maar ook een typische (telecom)serviceprovider-techniek 
als Multi Protocol Label Switching (MPLS) komt mogelijk aan de orde. Vanzelfsprekend 
wordt, in theorie en praktijk, aandacht besteed aan de opvolger van het huidige Internet 
Protocol (IPv6).
toetsing
Door middel van een tentamen op basis van de stof die tijdens de hoorcolleges aan de orde 
is geweest. Bij het tentamen mag geen boek worden gebruikt. Ook moeten de practica 
voldoende zijn afgerond.
studiemateriaal
Presentaties, reader(s) en selectie van online documentatie, zoals dat tijdens de colleges en 
via de bijbehorende map op de VLO-site is bekendgemaakt.
competenties
Dit verdiepingsthema levert een bijdrage aan de volgende competenties: P2, P3, D1, D3, 
C1, C2, O1, O5, T1 en Z2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  netwerkmanagement  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Douwe van der Meer

Doelstelling
Het bieden van een brede kennismaking met de verschillende disciplines in het vakgebied 
Netwerkmanagement. Het geven van inzicht in begrippen, methoden en technieken, die 
hierin centraal staan, zoals ASN1, SMI, MIB & SNMP. Het geven van inzicht in het net-
werkmanagementproces, de netwerkmanagementorganisatie en netwerkmanagementstan-
daardisatie, netwerkmanagementsystemen en -beveiliging.
plaats in het leerplan
Afsluiting van de lijn netwerken.
werkwijze
Werkcolleges, practicum en mini-essay.
lesstof
Inleiding in Netwerkmanagement, werkcolleges, practica en college over tentamen.
toetsing
Schriftelijke toets.
studiemateriaal
Verplicht:
Ter beschikking gestelde documentatie en informatie gedurende het college.
Aanbevolen ter naslag:
Douglas Mauro, Kevin Schmidt, O’Reilly, Essential SNMP, Second edition, ISBN 059600298X.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, D1 en E1.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  ondernemerschap en Innovatie  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten: variabel  Docent:  Dick Heinhuis

Doelstelling
Je maakt in een reallife situatie kennis met de aspecten van het zelfstandig ondernemerschap.
Je schrijft individueel of in kleine teams een ondernemingsplan voor een levensvatbaar en 
innovatief bedrijf.
Feitelijk is dit een project dat je voorbereidt op een toekomstige beroepsrol als zelfstandig 
ondernemer. Het is dan ook met name bedoeld voor die studenten, die een dergelijke car-
rière ambiëren dan wel serieus willen verkennen.
plaats in het leerplan
Dit is een project in de afstudeerfase. Indien het project met goed gevolg wordt afgerond, is 
het de student (indien gewenst) toegestaan in het eigen bedrijf af te studeren; vanzelfsprekend 
onder voorbehoud van inhoudelijke goedkeuring door de afstudeercommissie.
werkwijze
Je wordt geacht een groot deel van de tijd zelfstandig werkzaam te zijn. Je wordt zowel vanuit 
de Hogeschool als vanuit het bedrijfsleven begeleid. Een panel van een viertal deskundigen 
begeleidt je tijdens het project en treedt op bij de beoordeling van het ondernemingsplan.
Daarnaast wordt een aantal (niet verplichte) werkcolleges aangeboden en kun je zelf werk-
colleges aanvragen bij de projectleider OI.
lesstof
De praktijk.
toetsing
Je wordt beoordeeld door een panel van externe deskundigen. Hierbij wordt zowel het 
ondernemingsplan als de presentatie beoordeeld.
studiemateriaal
Afhankelijk van de vraagstelling van de studenten.
NB Voor OI worden uitsluitend projectpunten uitgekeerd.
competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competenties: P1, D1, 
C3, C5, C6, E1, E3, T1, T2, T3, R1, R2, R4 en Z2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  operating systems - processen & semaphores, practicum  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Ferry Rietveld

Doelstelling
Het verkrijgen van vaardigheden in het implementeren van componenten die toegepast 
worden in Operating Systems. Hierbij kun je denken aan onderdelen van besturingen van 
telefooncentrales en robotarmen tot en met de besturing van een dvd-speler. Na deze cursus 
ben je in staat om zelfstandig native multithreaded software te schrijven die gebruik maakt 
van interprocescommunicatie en processynchronisatie.
plaats in het leerplan
Deze cursus geeft de praktische invulling die hoort bij het theoretische vak OSPt en kan 
alleen gevolgd worden door studenten die tegelijkertijd het vak OSPt volgen of al eerder 
binnen hun opleiding OSPt succesvol hebben afgerond.
werkwijze
Drie kleine programmeeropdrachten in C of C++ op het Unix-systeem van de afdeling of 
een grote opdracht in C waarbij een moderne microcontroller als platform wordt gebruikt.
lesstof
Lesstof behorende bij dit practicum wordt aangeboden in het vak OSPT:
- Realtime systemen;
- Threads SMP en microkernels;
- Processynchronisatie en wederzijdse uitsluiting;
- Deadlock en uithongering;
- Processcheduling bij realtime- en multiprocessingsystemen.
toetsing
Bespreking van de uitgewerkte opdrachten.
studiemateriaal
William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/E, ISBN 
9780136033370.
Er is ook een Nederlandstalige versie verkrijgbaar, de oorspronkelijke, Engelstalige versie 
wordt echter aanbevolen.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: O1, O2, O7, C1, E1 en E2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  operating systems - processes and semaphores, theorie
Blok:  1, 4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Ferry Rietveld

Doelstelling
Het verkrijgen van inzicht in de opbouw van besturingssystemen met een specifieke taak. 
Hierbij kun je denken aan besturingen van telefooncentrales en robotarmen tot en met de 
besturing van een dvd-speler. Na deze cursus begrijp je de opbouw en architectuur van 
native multithreaded software die gebruik maakt van interprocescommunicatie en proces 
synchronisatie.
plaats in het leerplan
Afsluiting van de praktische en theoretische lijn Operating Systemen, waarin LINUX en Win-
dows niet alleen zijn toegepast in de praktijk maar ook de achterliggende concepten worden 
behandeld. De inhoud van deze cursus is er vooral op gericht om onderwerpen te behandelen 
die hun toepassing vinden in embedded en dedicated systemen, zoals besturingssoftware 
voor apparatuur (denk aan mp3-spelers) en software zoals toegepast in computergames.
werkwijze
Werkcolleges.
lesstof
- Realtime systemen;
- Threads SMP en microkernels;
- Proces synchronisatie en wederzijdse uitsluiting;
- Deadlock en uithongering;
- Proces scheduling bij realtime- en multiprocessingsystemen.
toetsing
OSPt wordt afgesloten door middel van een schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/E, ISBN 
9780136033370.
Er is ook een Nederlandstalige versie verkrijgbaar; de oorspronkelijke, Engelstalige versie 
wordt echter aanbevolen.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: O1, O2, O7, C2, C5, E1 en E2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  persistent storage  
Blok:  4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4 Hoofddocent:  Gerke de Boer,  
   Slobodanka Dzebric

Doelstelling
Grondbeginselen van databases en het ontwerpen van databases leren. De student leert 
programmeren en optimaliseren in SQL. Tevens wordt er aandacht besteed aan de manier 
hoe statistieken gemaakt dienen te worden en hoe je datamining op verzamelde data van 
online games uitvoert.
plaats in het leerplan
Dit is een keuzevak binnen het BU programma Game Technology.
werkwijze
Werkcolleges met bijbehorende practicumopdrachten. 
lesstof
- Relationele databases
- ERD
- SQL 
- Statistieken methoden
- Datawarehouses
- Datamining
toetsing
Het eindcijfer wordt opgebouwd uit het cijfer voor het schriftelijk tentamen en het cijfer 
voor het practicum waarbij beide cijfers voldoende dienen te zijn.
Het eindcijfer is als volgt opgebouwd: Eindcijfer = (2 * tentamencijfer + 1 * practicum) / 3
studiemateriaal
Leo Wiegerink e.a., Relationele Databases en SQL, ISBN 9789039522219
competenties
P1,C1, C2, T1, T3 
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  praktijkworkshop Datavisualisatie  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4  Hoofddocent:  Dop Terlingen

Doelstelling
De praktijkworkshop is een vast onderdeel van de minor datavisualisatie. Het accent ligt op 
het creëren van een portfolio op basis van verschillende opdrachten rond datavisualisatie.
De opdrachten zijn zeer divers: het doen van onderzoek, scenario schrijven, het op uiteen-
lopende manieren visualiseren van data en het bouwen van enkele eenvoudige applicaties. 
De term datavisualisatie bestrijkt het gebied van het statisch weergeven in heldere vorm van 
correcte data, via infographics en Visual Journalism, tot Visual Analytics. Visual Analytics 
is het ontwerpen van interactieve applicaties waarmee kwantitatieve data kan worden be-
vraagd op verschillende manieren. In dit vak gaan we de specifieke eisen van de verschillende 
technieken in kaart te brengen en toepassen.  Daarnaast houden de studenten referaten over 
een thema naar keuze uit het gebied van data visualisatie en worden voortgangspresentaties 
gehouden met betrekking tot het gekozen project. De workshops dragen bij aan een brede 
kijk op het omvangrijke terrein van de datavisualisatie en aan het bedenken en in de praktijk 
kunnen toepassen van visualisatieoplossingen.
werkwijze
Wekelijkse bijeenkomsten in werkcollegevorm, waarbij veelvuldig door de studenten wordt 
gepresenteerd.
lesstof
Diverse (onderzoeks-) opdrachten, referaten en voortgangspresentaties.
toetsing
Alle tussentijdse opdrachten en presentaties worden op basis van duidelijke criteria beoor-
deeld. Het gemiddelde van de cijfers bepaalt het eindcijfer.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  procedurele gameplay  
Blok: 4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4 Hoofddocent:  Theo Ris

Doelstelling
In dit thema maak je kennis met een aantal procedurele technieken om gameplay te creëren 
en/of te ondersteunen. Je past deze technieken toe in een proof of concept. Onder proce-
durele technieken wordt verstaan het slim inzetten van programmeercode om een grote 
verscheidenheid aan game objecten en game gedrag, inclusief audio elementen, te creëren. 
plaats in het leerplan
Dit vak bouwt voort op de Game Design 1 uit het eerste jaar, en Game Design 2, ADSG en 
KADG uit het tweede jaar. Tijdens dit thema worden de programmeertechnische compe-
tenties van game design studenten verder uitgebouwd. 
werkwijze
Tijdens een serie werkcolleges maak je kennis met de belangrijkste procedurele technieken. 
Hieronder vallen onder andere:
· Particle effects
· Basis AI
· Procedurele art
· Pseudo randomgeneratoren
· Chatter bots
· Feedback lus (o.a. ducking)
Je zet deze technieken in bij het bouwen van een serie prototypes, waarvan je er één verder 
uitwerkt.
toetsing
Voldoende aanwezigheid bij het werkcollege en huiswerkopdrachten zijn voldaan.
Een individueel uitgewerkte game, inclusief verslag over de toegepaste technieken, wordt 
beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer is tevens het eindcijfer.
studiemateriaal
Presentaties tijdens de werkcolleges
Artikelen en tutorials op het internet
competenties
D1, D2, C1, C2
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  professioneel schrijven  
Blok:  2, 4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Hoofddocent: Nora Kouwenhoven

Doelstelling
Een rapport schrijven dat correct is wat betreft de structuur, stijl en spelling, is een com-
petentie die een afgestudeerde hbo’er moet bezitten. Bij PS leer je de ins en outs van het 
schrijven van rapporten.
plaats in het leerplan
Afstudeerfase.
werkwijze
Tijdens de eerste bijeenkomst zal een inventarisatie gemaakt worden van de onderwerpen 
die de cursisten behandeld willen zien. Op basis daarvan wordt het programma opgebouwd.
Per keer zal eerst een stukje theorie uitgelegd worden, waarna je zelf aan de slag gaat. Soms 
gebeurt dit individueel; soms werk je in groepjes. Het kritisch bekijken van de producten 
van medecursisten vormt een belangrijk onderdeel van de cursus.
lesstof
Aan bod zullen komen:
- Voorbereiding tot het schrijven
- Sneller schrijven
- Rapportopbouw
- Rapportstructuur
- Rapportonderdelen
- Stijl
- Spelling
toetsing
Per week krijg je een huiswerkopdracht en aan het eind een overkoepelende opdracht. Alle 
opdrachten dienen met een voldoende te worden afgerond.
studiemateriaal
Studiemateriaal wordt tijdens de cursus verstrekt.
opmerkingen
Aangezien er bij PS intensief tijdens de bijeenkomsten gewerkt wordt, is het noodzakelijk
bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.
competenties
PS draagt bij aan de competentie R1.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  programming for system & network engineers
Blok:  1  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Koen Bollen

Doelstelling
Hoewel grootschalig programmeren binnen grote softwareprojecten niet tot de ‘core busi-
ness’ van de SNE’er behoort, komt in de werkpraktijk van de System and Network Engineer 
programmeerkennis regelmatig van pas om allerhande netwerk- of systeembeheerstaken 
te automatiseren. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan het regelmatig, automatisch, 
controleren van systeeminformatie (geheugengebruik, processorload, etc.) van een groot 
aantal systemen of aan regelmatig tests om beschikbaarheid van systemen of services te 
controleren. Hiervoor wordt soms gebruik gemaakt van commerciële software, maar in veel 
gevallen zal er maatwerksoftware nodig zijn die door de System and Network Engineer zelf 
geschreven kan/moet worden.
De cursus Programming for System and Network Engineers (SNEp) geeft je praktische kennis 
en vaardigheden om in de werkpraktijk eigen tools te bouwen om systemen en netwerkom-
gevingen te monitoren en te beheren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van één of meerdere 
scripting talen (bv. Python), die directe toegang tot en controle van operating system functies 
mogelijk maken. De focus ligt bij het ontwerpen en gebruiken van applicaties/protocollen 
om netwerktechnische problemen op te lossen.
plaats in het leerplan
Deze cursus is onderdeel van de Business Unit Advanced System and Network Engineering 
en is ook een toevoeging op de cursus UXX.
werkwijze
Praktisch georiënteerde werkcolleges met wekelijkse oefenopdrachten.
toetsing
Aanwezigheid bij de werkcolleges/practica is vereist.
Voldoende afronden van de praktijkopdrachten en een eindopdracht die als (digitaal) ten-
tamen wordt afgenomen.
studiemateriaal
Te gebruiken readers, documentatie, slides en ander studiemateriaal is te vinden in de bij-
behorende map op de VLO-site.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: D3, C2, C3, O1, O5, O7 en E1.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  project gaming  
Blok:  3 & 4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  12  Docent:  Joris Dormans, Ferry Rietveld

Doelstelling
Na dit project is de student in staat om zelfstandig een 2D- of 3D-computerspel te ontwikkelen 
met daarin technieken uit de kunstmatige intelligentie en de moderne besturingssystemen.
De student is ook in staat om met moderne game engines te werken of om een dergelijke 
engine te bouwen met daarin de wiskundige technieken toegespitst op de 3D en user in-
terface componenten die voldoen aan de eisen van een moderne gamer. Verder stellen de 
opgedane kennis en vaardigheden de student in staat om computerspellen op verschillende 
platformen te implementeren.
plaats in het leerplan
Afstudeerfase.
werkwijze
Onderdeel van het programma is een internationale week waarin studenten onder begeleiding 
van internationale gastendocenten werken aan een game. Dit onderdeel kent een jaarlijks 
wisselend thema. Binnen de kaders van dit thema wordt er door de studenten in een week 
tijd een game opgeleverd.
lesstof
Het project Gaming begint met drie maatwerkcursussen van elk twee dagen. Aan de orde 
komen drie verschillenden platformen namelijk: Nintendo DS, XNA en Physics simulation 
(ODE). In combinatie met de XNA-Library wordt er dan gewerkt aan een eenvoudig game 
voor de PC of met PA-lib voor de DS.
Na deze inleidende cursussen is het de bedoeling dat er teams gevormd worden die in een 
periode van twee weken een platform kiezen waarop zij een spel gaan bouwen en een voorstel 
voor een spel presenteren. Vervolgens werken de teams aan hun spel waarbij ze periodiek 
een voortgangsrapportage geven aan hun begeleider. Deze begeleider wordt toegewezen op 
het moment dat de koppels hun spelvoorstel presenteren.
toetsing
Voor de cursussen aan het begin van het project geldt dat de student er alle dagen aan 
deelgenomen moet hebben. Bij het missen van een dagdeel tot enkele dagen wordt er per 
dag of dagdeel een individuele opdracht geformuleerd die overeenkomt met de inhoud van 
cursus op het gemiste dagdeel.
De beoordeling van het project kent twee aspecten:
- Speelbaarheid spel;
- Toegepaste technieken en de codering van de software.
studiemateriaal
Website.
Projecthandleiding.
competenties
In dit project toont de student aan dat hij beschikt over de volgende competenties: P2, P3,
C1 C2, C3, D1, D2, D3, T1, T2, T3, R1, R2, R3, R4 en Z2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  realtime embedded systems practicum  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Ruud Slokker

Doelstelling
Deze cursus bestaat uit een aantal opdrachten om software te ontwikkelen op basis van een 
realtime operating systeem.
plaats in het leerplan
Deze cursus maakt deel uit van Technical Computing en is verplicht voor alle TC-studenten.
werkwijze
Zeven weken begeleid practicum met het RTOS VxWorks; drie lesuren per week. Daarnaast 
thuis werken aan de opdrachten.
lesstof
Aan de hand van voorbeelden en documentatie maakt de student een aantal C en C++ 
programma’s op basis van de VxWorks-API en POSIX.
Bij de opdrachten komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: scheduling, semaforen, 
prioriteitsinversie, mutexen, interrupts, message queues, monitors en conditievariabelen.
toetsing
Aan de hand van practicumopdrachten.
studiemateriaal
Het lesmateriaal wordt op de VLO-site geplaatst.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: C1 en C2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  realtime embedded systems Theorie  
Blok:  1  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Ruud Slokker

Doelstelling
Een realtime embedded systeem (RtES) is een embedded systeem waarbij het correct func-
tioneren niet alleen bepaald wordt door de logische correctheid van de algoritmen, maar 
ook door het halen van deadlines voor I/O-signalen. In bijna elk RtES moeten er activiteiten 
(schijnbaar) parallel uitgevoerd kunnen worden. Als voorbeeld noemen we het tegelijk 
aansturen van twee motorsystemen, terwijl er ondertussen ook nog urgente informatie via 
een communicatielijn moet worden ingelezen. Het quasi parallel afhandelen van de activi-
teiten (concurrency) in een realtime systeem wordt gewoonlijk verzorgd door een realtime 
operating systeem (afgekort: RTOS). Een realtime operating systeem heeft een voorspelbaar 
(en snel) gedrag. Verder neemt een realtime operating systeem weinig geheugen in beslag 
(vanaf ca. 5 KB) en functioneert een RTOS veel betrouwbaarder dan een operatingsysteem 
voor een PC. Veel embedded systemen (bijv. printers, camera’s, access points, anti-lock 
braking systems [ABS]) bevatten een realtime operating systeem. In deze cursus komen de 
basisconcepten van realtime embedded systemen aan de orde.
plaats in het leerplan
Deze cursus maakt deel uit van Technical Computing en is verplicht voor alle TC-studenten.
werkwijze
Zeven hoorcolleges; twee lesuren per week.
lesstof
De basisconcepten van realtime embedded systemen worden behandeld. Enkele onderwerpen 
die aan bod komen, zijn: board support package, embedded linux, periodieke taken, realtime 
scheduling, POSIX, semaforen, prioriteitsinversie, mutexen, conditievariabelen, deadlocks, 
threads, processen, de memory management unit, virtuele adresruimten, interthread- com-
municatie, fault-tolerance en het debuggen van realtime systemen.
toetsing
Een schriftelijk tentamen aan het eind van blok 1.
studiemateriaal
Het lesmateriaal wordt op de VLO-site geplaatst.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: D1.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  representatietheorieën  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Hoofddocent:  Wally de Munk

Doelstelling
Complexe datastructuren en kwantitatieve data vragen om een andere, niet puur visuele 
visualisatie. Juist de laatste tijd zijn veel goede voorbeelden te zien van interactieve applica-
ties die verschillende databases ontsluiten op een visueel prikkelende manier. Toepassingen 
voor verschillende doelgroepen en contexten leveren diverse, vaak esthetisch interessante, 
interactieve vertalingen op. Om de overtuigingskracht van beelden te bestuderen, begeeft 
de student zich op het gebied dat visuele retorica wordt genoemd.
plaats in het leerplan
De te bestuderen stof staat redelijk op zichzelf en kan vanuit verschillende disciplines als 
een aanvulling van het kennisdomein worden gezien. Juist omdat deze materie redelijk (ver)
nieuw(end) is, kan het een verdieping zijn op meerdere niveaus van communicatie.
werkwijze
Dit vak bestaat uit hoor- en werkcolleges waarin beoefenaars, best practices en theoretici op 
het gebied van datavisualisatie worden besproken. De student kan daarmee zijn/haar keuze 
voor technieken en toepassingen beter onderbouwen en vormgeven. Naast de colleges wordt 
een aantal onderzoeksopdrachten verstrekt waarin de theorie aan de praktijk wordt getoetst, 
met de mogelijkheid een deelonderzoek naar keuze uit te voeren.
lesstof
Het gebied van datavisualisatie is volop in ontwikkeling en wij zullen de trends en mogelijkhe-
den zo goed mogelijk volgen en testen. Door de toename van rekenkracht is het nu mogelijk 
om complexe systemen en processen te visualiseren. Theorieën en meningen van experts 
dienen als bagage voor het onderbouwd maken van keuzes in technieken en uitwerkingen
toetsing
Alle uitwerkingen van de opdrachten dienen van voldoende niveau te zijn. Een theorieten-
tamen aan het eind bepaalt het eindcijfer.
studiemateriaal
Introduction to Information Visualization. Riccardo Mazza, Uitgeverij Springer, ISBN:
978-1-84800-218-0.
Reader samengesteld uit diverse bronnen.
Divers materiaal op de VLO.
Linklijsten met interessante onderwerpen voor onderzoek.
competenties
Deze cursus draagt bij aan de volgende competenties: P1, P2, T1, R1, R3, Z2
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  requirements engineering  
Blok:  1 Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Karel Pieterson

Doelstelling
Het succes van een softwaresysteem staat of valt met de correcte interpretatie van de wensen 
van de toekomstige systeemgebruikers. In dit vak wordt ingegaan op een aantal specifieke 
technieken om deze wensen te destilleren, te formuleren in use cases en controleerbaar te 
maken middels functionele acceptatietests. Na dit onderdeel is de student in staat: in over-
leg met beoogde eindgebruikers systeem requirements op te stellen in een Programme Of 
Requirements (POR); problemen in interpretatie, nauwkeurigheid en haalbaarheid van het 
POR vroegtijdig te herkennen en te ondervangen; de plaatsing en het belang van het POR 
in een professioneel domein te herkennen en te implementeren.
plaats in het leerplan
Deze cursus is een onderdeel van Advanced Software Development.
werkwijze
Theorie en opdrachten.
lesstof
- Introductie;
- Requirements engineering process;
- Techniques for gathering, analyzing and elicitation of requirements;
- System models;
- Software Prototyping;
- Critical systems specification;
- Software architecture in requirements engineering.
toetsing
De theorie wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Hiervoor krijgt de student een 
cijfer, op voorwaarde dat hij de opdrachten voldoende heeft afgerond.
studiemateriaal
Verplicht
Sommerville, Software Engineering 9, ISBN 978-0-13-705346-9.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, P2, P3, D1, E1 en E3.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  safety critical systems  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Ruud Slokker

Doelstelling
In de procesindustrie, medische sector, automotive sector, luchtvaart en defensie komen veel 
safety critical systemen voor. Het falen van hardware of software in safety critical systemen 
kan tot ernstige ongelukken met dodelijke afloop en/of ernstige milieuverontreinigingen 
leiden. Risicobepaling en risicoreductie zijn voor deze systemen essentieel. Softwareont-
wikkeling voor safety critical systemen vereist een speciale aanpak (bijv. volgens DO178).
De moederstandaard voor functionele veiligheid is de IEC 61508. Daaruit afgeleid zijn o.a.: 
IEC 61511 (procesindustrie), IEC 60601 (medische sector) en IEC 60880 (nucleaire sector).
In deze cursus staat het ontwerpen van safety critical systemen en het realiseren van risico-
reductie volgens de gangbare standaarden centraal.
plaats in het leerplan
Deze cursus maakt deel uit van Technical Computing en is verplicht voor alle TC-studenten.
werkwijze
Hoorcolleges, werkcolleges en uitwerking van een casus.
lesstof
Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn: standaarden en wetgeving, de safety life 
cycle, risico analyse, ALARP, Safety Instrumented Systems (SIS’s), risicoreductie en SIL 
(Safety Integrity Level), SIL-bepaling m.b.v. een risicograaf en m.b.v. LOPA, storingsdata, 
menselijke fouten en afhankelijkheden, safety PLC’s, diagnostic coverage van hardware, het 
ontwerpen en calculeren van Safety Instrumented Systems, het testen van Safety Intrumented 
Systems en de testfrequentie, calculatie van de spurious trip rate, calculatie van failure rates 
van redundante architecturen, TRAC-software, safety critical software, operating systemen 
voor safety critical systemen, de DO178 richtlijn, verificatie en validatie, het ontwerpen en 
testen van safety critical software, verschillende vormen van code coverage, code coverage 
testing tools, formele modelgebaseerde ontwikkeling (SCADE), Misra C en Misra C++.
toetsing
Een schriftelijk tentamen aan het eind van blok 2.
Uitwerking van een casus.
De uitwerking van de casus moet voldoende zijn en het eindcijfer is gelijk aan het tentamen-
cijfer van het schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
Het lesmateriaal wordt op de VLO-site geplaatst.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P3, D1, E1 en E2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  security  
Blok:  3  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4  Docent:  Arnim Eijkhoudt

Doelstelling
Het verkrijgen van inzicht in de hoofdprincipes van Security, het verkrijgen van een over-
zicht van de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Security en het kennismaken met 
professionals uit het bedrijfsleven in dit vakgebied.
plaats in het leerplan
Afstudeerfase. Dit vak is onderdeel van de Minor Forensic Intelligence & Security (Minor 
FIS).
werkwijze
Het vak bestaat uit drie onderdelen:
1. Gastcolleges van security-consultants uit het bedrijfsleven.
2. Discussiesessies en presentaties op basis van literatuur.
3. Een schriftelijk tentamen.
lesstof
Verspreid over zeven weken komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
- Strategie en beleid op het gebied van informatiebeveiliging;
- Netwerkbeveiliging;
- Applicatiebeveiliging;
- Encryptie;
- Juridische en ethische aspecten van beveiliging;
- Beveiligingsplanning en organisatie;
- Economische aspecten van beveiliging;
- Auditing en advisering op het gebied van security.
toetsing
De student haalt het vak als hij:
1. Actief aan de lessen deelneemt
2. Het tentamen afsluit met een voldoende cijfer (5,5 of hoger)
N.B.: Voor dit vak geldt een aanwezigheidsplicht en wordt presentie opgenomen
studiemateriaal
Rick Lehtinen, Deborah Russel & G.T. Gangemi Sr, Computer Security Basics, 2nd Edition, 
O’Reilly, ISBN 9780596006693.
competenties
Dit vak levert een bijdrage aan de volgende competenties: P3, C3, O7, E1 en E2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  service oriented architecture  
Blok:  3, 4  Studiejaar:  Afstudeerfase
Punten: 4  Docent:  Bert Rengelink

Doelstelling
Bedrijven zijn voortdurend onderhevig aan verandering. De snelheid waarop bedrijven deze 
kunnen doorvoeren, is bepalend voor hun concurrentievoordeel. De ICT zal hieraan ook zijn 
steentje moeten bijdragen. Een bedrijf kan niet wachten op een langdurig software-ontwik-
keltraject als het iets wil veranderen. Tevens dwingt het samenwerken tussen verschillende 
bedrijven, denk hierbij aan webwinkels en banken en creditkaartmaatschappijen, tot een 
standaardisatie van softwarediensten. Ook als gevolg van fusies en overnames zal de behoefte 
aan het integreren van verschillende applicaties steeds groter worden. Service-oriëntatie is 
een architectuurmodel dat uitgaat van het hergebruiken en integreren van reeds bestaande 
applicaties om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren zonder opnieuw software te moeten 
ontwikkelen. Het SOA-model maakt gebruik van software-services die op standaardwijze 
zijn aan te roepen.
De student is met dit vak in staat om concreet advies uit te brengen m.b.t. SOA-gerelateerde 
vraagstukken. Verder kan hij aangeven wat de consequenties zijn van een SOA-implementatie, 
wat er op organisatiegebied en IT-gebied moet worden veranderd. Verder moet hij een 
concrete implementatie kunnen doen van een proces m.b.v. SOA. Hij beheerst XML op 
basisniveau en past dit toe in een XML-workshop/practicum.
plaats in het leerplan
De cursus SOA behoort tot de afstudeerfase binnen de ITM-richting.
werkwijze
De student krijgt een reeks werkcolleges waarin diverse aspecten, gerelateerd aan SOA, wor-
den behandeld. Hij moet ook een aantal onderwerpen uitdiepen en hierover een presentatie 
houden. Ook doet hij een practicum.
lesstof 
Naast een algemene introductie omtrent SOA en de bijbehorende basisbegrippen, wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan XML, SOAP, WSDL en de implicaties voor SOA-imple-
mentaties. Op theoretisch niveau wordt er aandacht besteed aan SOA in de context van het 
zo optimaal mogelijk ondersteunen van veranderende bedrijfsprocessen.
toetsing 
Voor het afronden van de cursus moeten de volgende onderdelen zijn behaald:
1. Practicumopdracht;
2. Presentatie.
studiemateriaal
Verplicht: Judith Hurwitz, Carol Baroudi, Robin Bloor, Marcia Kaufman, Service Oriented 
Architecture For Dummies, ISBN-10: 0470054352 ISBN-13: 9780470376843.
Kevin Howard, XML: Visual QuickStart Guide, Second Edition, Goldberg Print ISBN-13: 
9780321559678. Beschikbaar in de digitale mediatheek (Safari Books).
Aanbevolen: Nicolai Josuttis, SOA in Practice, 1st Edition, ISBN-13: 9780596529550. Be-
schikbaar in de digitale mediatheek (Safari Books).
competenties 
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P1, D2, D3, C1, C2, C7, E2, E3.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  software engineering tools  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Gerke de Boer

Doelstelling
De student heeft inzicht in de concepten en het gebruik van CASE tools bij software engi-
neering. De nadruk ligt op model-based development, codegeneratie en business rules auto-
mation. Het toepassen van concepten van rule-based systemen komt daarbij aan de orde. De 
student is in staat een CASE tool zelfstandig te onderzoeken en te beoordelen op gebruik en 
inzetbaarheid bij een systeemontwikkelingstraject. De aandacht is daarbij vooral gericht op 
het ontwikkelen van informatiesystemen. De student weet zelf relevante beoordelingscriteria 
op te stellen en krijgt inzicht in de ISO standaard voor softwarekwaliteit.
plaats in het leerplan
Deze cursus is onderdeel van Advanced Software Development.
werkwijze
De cursus bestaat uit 2 onderdelen.
Onderdeel 1
Aan de hand van voorbeeldtools worden de concepten van tools besproken. Door middel 
van opdrachten wordt inzicht in de eigenschappen van de tools ontwikkeld. De studenten 
werken in tweetallen aan practicumopdrachten.
Onderdeel 2
Beoordeel in een projectteam de inzetbaarheid van een CASE tool in een systeemontwik-
kelingsproject.
In ieder geval moeten de volgende deelopdrachten worden uitgevoerd:
- Het opstellen van beoordelingscriteria voor een CASE tool;
- Het zelfstandig onderzoeken van de functionaliteit en de bruikbaarheid van een CASE tool;
- Het presenteren van het onderzochte CASE tool.
lesstof
- Onderdeel 1: Theorie 4GL/Codegeneratie/Business Rules;
- Onderdeel 2: Onderzoek CASE tool.
toetsing
Beide onderdelen worden afzonderlijk getoetst.
Voor onderdeel 1 moeten alle practicumopdrachten zijn uitgevoerd.
Onderdeel 2 wordt getoetst op inhoud van het onderzoek, op de presentatie en de verslag-
legging.
studiemateriaal
Handleiding SET.
Papers van internet.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: P2, D2, D3, C1, C3 en C7.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  sofware maintenance  
Blok:  2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3 Docent:  Richard de Koning

Doelstelling
Software Maintenance is het onderhouden van een product nadat het afgeleverd is aan de 
opdrachtgever. Tijdens het gebruik hiervan kan het wenselijk zijn om de software te verbe-
teren ten aanzien van performance, security, of een andere quality attributes (non-functional 
requirements). Ook het verbeteren van fouten die niet tijdens de acceptatietesten zijn gevon-
den, vallen onder software maintenance net zoals het toevoegen van functional requirements.
Tijdens de cursus krijgt de student te maken met verschillende aspecten van software main-
tenance. Theorie en praktijk wordt gecombineerd door middel van papers en het werken 
aan een eindopdracht. Hierdoor krijgt de student inzicht in het maintenance proces, tools 
en verschillende metrics.
plaats in het leerplan
Deze cursus maakt onderdeel uit van Advanced Software Development.
werkwijze
Theorie en practicum.
lesstof
- Software evolution;
- Software Maintenance process;
- Quality management en process improvement;
- Cost estimation techniques and Complexity metrics.
toetsing
Voor de uitvoering en verdediging van de eindopdracht krijgt de student een cijfer, op 
voorwaarde dat de tussentijdse toetsen met een voldoende zijn afgerond.
studiemateriaal
Verplicht:
I. Sommerville, Software Engineering 9, ISBN 9780137053469.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: C3, C5, C7, E1, E2 en E3.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  software testen  
Blok:  1  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Reza Esmaili

Doelstelling
Na deze cursus weet je wat de kosten en baten van kwaliteitszorg en van testen zijn, wat 
de kenmerken van Tmap zijn, welke testtechnieken onder welke omstandigheden gebruikt 
worden en welke aspecten van belang zijn bij het automatiseren van het testproces.
plaats in het leerplan
Deze cursus is een onderdeel van Advanced Software Development.
werkwijze
Theorie en practicum.
lesstof
- Kwaliteitseisen opstellen;
- Een verbeterplan opstellen;
- Onderscheid en keuzes maken tussen dynamische en statische procesverbetermodellen;
- In een testproces de verschillende fasen van het faseringsmodel herkennen;
- Een testplan opstellen;
- Testscripts schrijven en uitvoeren;
- Een vrijgaveadvies geven.
toetsing
De opdrachten moeten op tijd worden ingeleverd. Met een voldoende voor het practicum 
wordt deze cursus met succes afgerond.
studiemateriaal
Verplicht:
Tim Koomen, e.a., TMap Next (voor resultaatgericht testen), ISBN 9789072194794.
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: R1, R2, T3, C3 , C4 en E3.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  The Ict manager  
Blok:  3  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  2  Docent:  Dick Heinhuis

Doelstelling
Een groot aantal van de afgestudeerde hbo-studenten komt in relatief korte tijd in leiding-
gevende posities terecht. Deze verandering van positie is meestal gebaseerd op inhoudelijke 
kennis en minder op kennis over leidinggeven. De cursus The ICT Manager geeft de toekom-
stig informaticus inzicht in de belangrijkste theorieën omtrent leiderschap. Daarnaast wordt 
deze kennis toegepast in praktijksituaties tijdens de werkcolleges. Op deze wijze kunnen 
studenten leidinggevende kwaliteiten in een leeromgeving oefenen.
plaats in het leerplan
De cursus sluit aan op alle ICT-domeinen. Afhankelijk van de invulling van het afstudeer-
traject, geeft het de student de mogelijkheid om de rol van manager en/of leidinggevende 
beter uit te voeren of te bestuderen. Dit laatste is van belang omdat de ervaringen van de 
student de basis vormen voor deze cursus.
De cursus TIM behoort tot de afstudeerfase binnen de ITM-richting.
werkwijze
Werkcolleges waarin een aantal theoretische begrippen besproken wordt. Tijdens de werkcol-
leges behandelen studenten diverse cases en oefeningen. De studenten bereiden deze cases in 
groepjes voor. NB De student dient, vanwege de oefeningen, bij elke bijeenkomst aanwezig 
te zijn (80% aanwezigheid is verplicht).
lesstof
Bij het behandelen van de theoretische begrippen worden diverse boeken gebruikt. Onder-
werpen die aan de orde komen, zijn onder meer: basisvaardigheden, leiderschapsstijlen, 
coaching, visieontwikkeling, motivatie, conflicthantering, delegeren, adviseren.
toetsing
Op basis van een case of een onderzoekopdracht maakt de student een verslag waarin de 
behandelde onderwerpen aan de orde komen. Bovendien levert de student een bijdrage 
tijdens de werkcolleges en bij de voorbereiding en uitvoering van de oefeningen.
studiemateriaal
Verplicht:
J. Marcus en N. van Dam, Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, 
Wolters-Noordhoff, 2009, ISBN: 978-90-01-76665-8 (Oudere druk, 5e, en de Engelstalige 
uitgave, 2007, zijn eveneens bruikbaar).
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: R1, R2, R3 en R4.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  unix network programming  
Blok:  1  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  4  Docent:  Ferry Rietveld

Doelstelling
Het leren gebruiken van de door het besturingssysteem beschikbaar gestelde mogelijkheden 
voor het schrijven van netwerk software. Aan de hand van het Unix besturingssysteem worden 
de voor Interprocess communication relevante system calls gebruikt voor het ontwerpen en 
implementeren van client/server applicaties. Client/Server technologie is zeer actueel. Sla een 
willekeurig computerblad open en de kans is zeer groot dat de kreet Client/Server en XML 
technologie op de opengeslagen bladzijde voorkomt. De voornaamste doelstelling van deze 
cursus is: maak zelf eens een moderne C/S applicatie. Deze cursus toont de stap van traditio-
nele C/S techniek naar XML en CORBA. De onderwerpen XML en CORBA moeten als een 
inleiding worden gezien van waaruit aan de hand van eenvoudige praktische voorbeelden 
client en server worden gemaakt. De gebruikte programmeertaal bij de practica is C of C++.
plaats in het leerplan
Afsluiting van de netwerkenlijn met verbindingen naar de vakken Operating Systems en 
SNE programming.
werkwijze
Werkcollege met een aansluitend practicum. Bij het practicum zijn er twee mogelijkheden. 
De keuze dient aan het begin van de tweede week bekend te worden gemaakt. De student 
kiest voor een programmeervariant van het practicum of voor een onderzoeksopdracht 
naar de ontwikkeling van middleware. In het tweede geval geeft de student wekelijks een 
voortgangsrapportage.
lesstof
Week 1:  Theorie: Basic Unix System Calls, threading en forking, Practicum: Zelf een een-

voudige server implementeren;
Week 2:  Theorie: Sockets programming en IO, Practicum: Zelf een client implementeren bij 

de server van week 1;
Week 3:  XML als protocol of datastructuur, Theorie: XML parsing en tree traversing, Prac-

ticum: Protocol en configuratie in XML toevoegen aan CS;
Week 4:  Corba, Theorie: Corba architectuur en IDL, Practicum: HelloCorba CS;
Week 5:  Corba services, Theorie: Corba naming service, en factory patterns, Practicum: 

Threading en callback clients en servers, start eindopdracht;
Week 6:  Theorie: Semaphore en processynchronisatie, Practicum: eindopdracht;
Week 7:  Keuzeonderwerp, Practicum: eindopdracht.
toetsing De werkcolleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Bij dit tentamen 
is het toegestaan de zelf samengestelde reader mee te nemen. Het practicum wordt afgesloten 
met een bespreking en beoordeling van de gemaakte opdrachten.
Het eindcijfer is het gemiddelde van de twee cijfers die beide voldoende moeten zijn.
studiemateriaal Syllabus en internet.
NB Het samenstellen van een eigen reader aan de hand van de op de lesstofschijf aanwezige 
documenten is verplicht.
competenties Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: O1, O2, O7, 
C1, E1 en E2.
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  Van trends naar innovatie 
Blok:  Studiejaar: Afstudeerfase
Studiepunten:  3 Docent: Bert Pinkster

Doelstelling
In het vakgebied informatie, informatietechnologie en informatica worden steeds meer 
verbanden gelegd met andere vakgebieden. Geen vakgebied lijkt zo overspoeld te worden 
door hypes en trends als ons vakgebied. Wat is nu een hype en wat een trend? Zijn trends te 
voorspellen, te herkennen en te benutten? 
werkwijze
Werkcolleges en gastcolleges waarin bovengenoemde thema’s aan de orde komen.
lesstof
In dit keuzethema komen de volgende onderwerpen aan de orde:
· Wat is een IT-trend? Onderscheid tussen hype en trend
· IT als vliegwiel voor ontwikkeling business en inhoud
· BCGM (Boston consulting group matrix) 
· Het opzetten en uitvoeren van een (kwalitatief) onderzoek naar een trend naar keuze
· Trends in managementtools, frontoffice, backoffice en processen, structuur en personeel, 

infrastructuur 
· scenarioverkenningen en scenarioplanning
toetsing
De eindopdracht bestaat uit het maken van een poster over de gekozen trend met daarbij 
een paper met beschrijving en verslaglegging van het uitgevoerde onderzoek.
studiemateriaal
Studiemateriaal en opdrachten worden via de VLO-site beschikbaar gesteld.
competenties
P1, C2, T1, T2, T3, R1, Z1 en Z2
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  Visual Design voor Datavisualisatie  
Blok:  1 & 2  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Hoofddocent:  Dop Terlingen

Visual Design
In dit vak oefen je met verschillende technieken en software om maximaal effect voor het 
visualiseren van data te bereiken. Je doet onderzoek naar, en maakt gebruik van, simpele data 
visualisatie applicaties. Hiervan zijn er een aantal op het web te vinden. Als rode draad door 
de verschillende oefeningen loopt het toepassen van kleur, vorm, compositie en materiaal om 
je boodschap mee vorm te geven. Met pakketten zoals illustrator ontwerp je o.a. visualisaties, 
grafieken en isotypes. Deze vaardigheden kun je daarna toepassen in de opdrachten van de 
praktijkworkshop en je project. 
plaats in het leerplan
De te bestuderen stof kan vanuit verschillende disciplines als een aanvulling van het kennisdo-
mein worden gezien. Vanuit het vakgebied HCD is het een vervolg op het tweedejaars thema 
HCD. Voor visualizers is het interessant om de interactieve component te leren beheersen.
werkwijze
In de werkcolleges worden opdrachten uitgewerkt waarin de visuele en interactieve elementen 
samenspelen om een totaalindruk te geven. Daarnaast worden verschillende technieken, 
tools en softwarepakketten onderzocht op hun specifieke kwaliteiten.
lesstof
In dit vak zullen we o.a. voorbeelden van interactieve datavisualisatie analyseren, datapak-
ketten onder de loep nemen en prototypes maken aan de hand van enkele opdrachten.
Centraal is de vraag welke visuele en interactieve elementen ingezet kunnen worden om de 
gebruiker een zo duidelijk mogelijk beeld te geven over een gegeven dataset en hoe daarmee 
te manipuleren.
toetsing
De uitwerkingen van de opdrachten en de daarbij behorende onderbouwingen van de design 
keuzes in een design document worden beoordeeld met een cijfer.
studiemateriaal
Reader samengesteld uit diverse bronnen.
Divers materiaal op de VLO.
Linklijsten met interessante onderwerpen voor onderzoek.
competenties
Deze cursus draagt bij aan de volgende competenties: P1, P2, P3, D1, C1, C2, C3, T1, T2,
R1, R3, Z2
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afstudeerfase

Studieonderdeel:  wiskunde voor gaming  
Blok:  3  Studiejaar:  Afstudeerfase
Studiepunten:  3  Docent:  Gerke de Boer

Doelstelling
De student verwerft inzicht in de wiskunde die nodig is voor het maken van systemen met 
computer graphics en voor het maken van computer games.
plaats in het leerplan
Deze cursus wordt gegeven in het kader van de minor Game Technology. De cursus omvat 
vooral basiskennis van vectormeetkunde, matrixrekenen en lineaire algebra die nodig is bij 
het gebruik van computer graphics en games. De bedoeling is dat de student deze kennis 
gebruikt en verdiept in het project waarin hij zelf een spel moet bouwen.
werkwijze
Wekelijks hoor-/werkcollege.
Wekelijkse opgaven om de lesstof eigen te maken.
lesstof
-  Lineaire algebra van het vlak en de ruimte: vectoren, vergelijkingen, normaalvector, inpro-

duct en uitproduct;
-  Lineaire transformaties en matrices, affiene transformaties, homogene coördinaten;
-  Projecties: orthogonaal, parallel en perspectief;
-  Rendering en clipping;
-  Collision detection.
toetsing
Deze cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.
studiemateriaal
Handleiding SimTec.
Dunn & Parberry, 3D Math Primer for Graphics and Game Development, ISBN-13: 978-
1-55622-911-4
competenties
Deze cursus levert een bijdrage aan de volgende competenties: C1.
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BIJLAGE I  MISSIE EN UITGANGSPUNTEN VAN DE HOGESCHOOL VAN 
AMSTERDAM

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) leidt vanuit een brede oriëntatie op het beroepenveld 
een grote variëteit aan studenten op die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig 
en op een hoog niveau hun professie uit te kunnen oefenen.
Voorts is de HvA een kennisinstelling die via onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de 
vernieuwing van de samenleving en de beroepspraktijk in en om een internationaal geori-
enteerd Amsterdam.
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BIJLAGE II  COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGy

Bachelor of ICT
The four-year Bachelor programmes in Computer Science and Information Technology (also 
available as a parttime programme) aim at training professionals who are able to operate 
successfully in the field of Information Technology and Computer Science as designers, 
product developers, project managers. This means that besides having technical expertise, 
graduates have developed their own skills and are able to continue developing those skills 
in the continually changing professional world. 
The Bachelor of ICT program is centered on the professional role model and offers students 
the possibility to practice this role in real life like situations. The program is project-based, 
focusing on realistic problems from the professional field in which students have to work 
together with fellow students, teachers and industry in order to solve problems or develop 
products.

Professional domains
We train our students for various fields in ICT.

Technical Computing
Our graduates:
·  are skilled team workers
·  are inventive and enterprising
·  have developed a wide technical knowledge in the field of Computer Science within a 

practical context
·  have had hands-on experience in project work for industry
·  are specialized in software development for embedded systems and industrial automation 

with Scada systems
·  have a working knowledge of Java, c and C++
·  are capable of developing software for embedded systems according to prince II and rup 

standards
·  are experienced in Linux systems and client server applications both in development and 

maintenance
·  can program intelligent machines such robots and develop networks which enable the 

machines to communicate with one another

Game Development
Game Technology, Game Design, Game Production.
Our graduates:
·  are skilled team workers
·  are inventive and enterprising
·  have developed a wide technical knowledge in the field of Information Technology within 

a practical context
·  have had hands-on experience in project work for industry
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Our graduates in Game Production are skilled in the field of:
·  Product lifecycle (idea, concept, pre production, production, post production, release, post 

release)
·  Agile project management
·  Business development
·  Software engineering management
·  Intellectual property
·  (International) marketing, target and competitor analysis
·  Distribution models
·  The design, development and the implementation of service management organizations

System and Network Engineering
Our graduates:
·  are skilled team workers
·  are inventive and enterprising
·  have developed a wide technical knowledge in the field of Information Technology within 

a practical context
·  have had hands-on experience in project work for industry
·  know how to design, build and control technical infrastructures such as control systems 

and large data networks
·  have a solid understanding of computer system foundations in general
·  have extensive practical experience with various Operating Systems, such as Windows XP/ 

Vista and Linux
·  are well-trained in the practical application of routing and switching concepts and ap-

plication in computer data networks
·  have practical experience with state-of-the-art networking technology, focused on industry 

leading vendor equipment, such as Cisco

Software Engineering
Our graduates:
·  know how to analyse, design, build and implement software systems
·  are skilled team workers
·  are inventive and enterprising
·  have developed a wide technical knowledge in the field of Information Technology within 

a practical context
·  have had hands-on experience in project work for industry
·  know how to programme in different languages such as Java, C++ and DotNet

Human Centered Design
Our graduates:
·  are skilled team workers
·  are inventive and enterprising
·  have developed a wide technical knowledge in the field of Information Technology within 

a practical context
·  have had hands-on experience in project work for industry
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·  bridge the gap between the programmer and end user
·  are trained to develop products that are tailored to the needs of users such as a ticket 

vending machine, mobile phones, …

IT Management
Our graduates in business engineering:
·  are skilled team workers
·  have had hands-on experience in project work for industry
·  have insight in the organization of a company and its information streams and know how 

to combine those by using Information Technology
·  have insight in translating business strategy into ict solutions
·  are able to define an Information Architecture for a company
Our graduates in service management:
·  design, develop and implement service management
·  define policies, strategies and processes across the service management lifecycle
·  assess the maturity of service management organizations
·  design a service strategy in order to manage the service portfolio
Our graduates in sourcing:
·  analyse business process spending
·  identify product and service requirements
·  develop sourcing strategies based on the internal requirements and the dynamics of the 

industry
·  are able to implement such a strategy

Contact
Email: informatica@hva.nl
Telephone: 020-595 16 10
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BIJLAGE III COMPETENTIETABELLEN

Onderstaande nummers van de competenties komen overeen met de genoemde nummers van
de competenties bij de blokboekteksten.

hard skills van de bachelor of information and communication technology

Plan Onderzoeken & beeldvormen

P1 De (informatie)behoefte van diverse disciplines in kaart brengen

P2 De geconstateerde (informatie)behoefte vertalen in een functioneel ontwerp

P3 Een functioneel ontwerp toelichten en de opdrachtgever hierover adviseren

Design Ontwerpen & oplossen

D1 Een functioneel ontwerp vertalen in een technisch ontwerp

D2 Op basis van de ontwerpen een plan van aanpak maken voor het realiseren van een systeem

D3 Op basis van de ontwerpen een ontwikkelomgeving inrichten en beheren

Create Ontwikkelen & testen  +  implementeren & documenteren

C1 Diverse componenten van een systeem realiseren binnen de gestelde kaders

C2 Gerealiseerde componenten samenvoegen tot een compleet systeem

C3 De kwaliteit van een compleet systeem vast stellen op basis van tests en hierover rapporteren

C4 Voor een compleet systeem een acceptatietestplan schrijven en ondersteuning bieden bij 
acceptatietests

C5 Een geaccepteerd compleet systeem documenteren en de documentatie onderhouden

C6 Voor een geaccepteerd compleet systeem een implementatieplan opstellen en uitvoeren

C7 De implementatie van een geaccepteerd compleet systeem evalueren

Operate Ondersteunen & onderhouden

O1 Een systeem installeren zodanig dat gebruikers het systeem optimaal kunnen gebruiken

O2 De werking van een geïnstalleerd systeem toelichten en in gebruikersinstructies beschrijven

O3 Informatieverzoeken van gebruikers over een geïnstalleerd systeem afhandelen

O4 Bij een geïnstalleerd systeem beheer- en gebruiksprocedures opstellen

O5 Storingen verhelpen om zo de continuïteit van een geïnstalleerd systeem te waarborgen

O6 Opgestelde beheer- en gebruiksprocedures onderhouden en toezien op naleving ervan

O7 Diverse componenten van een geïnstalleerd systeem beheren, beveiligen en testen ter voor-
koming van storingen

Evaluate Evalueren & adviseren

E1 Waarborgen van het optimaal functioneren van een geïnstalleerd systeem

E2 Gevolgen bepalen van aanpassingen aan een geïnstalleerd systeem voor de gebruikers ervan

E3 Bepalen van consequenties die veranderprojecten hebben voor een geïnstalleerd systeem
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soft skills van de bachelor of information and communication technology

Taak Taakgericht (extrapersonal)

T1 Planmatig werken:
De medewerker is in staat om op adequate wijze zijn eigen werkzaamheden planmatig te 
verrichten

T2 Projectmatig werken:
De medewerker is in staat om op adequate wijze binnen een projectmatige structuur te werken

T3 Opdrachten toetsen:
De medewerker is in staat om op adequate wijze om te gaan met zijn eigen verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden

Relatie Relatiegericht (interpersonal)

R1 Communiceren:
De medewerker is in staat om op adequate wijze schriftelijk en mondeling te communiceren

R2 Samenwerken:
De medewerker is in staat om op adequate wijze met anderen samen te werken

R3 Omgaan met anderen:
De medewerker is in staat om op adequate wijze om te gaan met de belevingswereld van 
anderen

R4 Relaties onderhouden:
De medewerker is in staat om op adequate wijze relaties met anderen te onderhouden

Zelf Zelfgericht (intrapersonal)

Z1 Reflecteren:
De medewerker is in staat om op adequate wijze de effectiviteit en de efficiëntie van zijn eigen 
handelen te bepalen en bij te stellen

Z2 Bijleren:
De medewerker is in staat om op adequate wijze nieuwe ontwikkelingen te volgen en toe te 
passen
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BIJLAGE IV REGLEMENTEN

Klachtenregeling en beroepsmogelijkheden opleidingen Informatica (voltijd en deeltijd) 
en Technische Informatica
De bedoeling van deze klachtenregeling is dat studenten duidelijk weten naar wie zij toe 
moeten gaan met een bepaalde klacht. In zijn algemeenheid geldt dat de decanen van de 
opleiding je persoonlijk kunnen adviseren op welke wijze je het beste een klacht kunt bespre-
ken. Zie punt 6 voor verdere informatie. Per opleiding is er een opleidingscommissie waarin 
zowel studenten als docenten zitting hebben. De opleidingscommissie heeft o.a. tot taak het 
management te adviseren over de kwaliteit van de opleiding. Als je klachten hebt, kun je 
ook contact opnemen met studenten van de opleidingscommissie. In bepaalde gevallen sta 
je sterker wanneer je als studenten gezamenlijk een klacht indient.
De opleidingscommissie is per e-mail te bereiken via oc-informatica@hva.nl.
1. Indien de klacht een opleidingsaangelegenheid betreft, kan het gaan om een persoon, een 

specifiek onderwijsonderdeel, een beoordeling. Klachten over de organisatie, faciliteiten 
of dienstverlening komen in punt 2 aan de orde.

 Klachten over een persoon worden bij voorkeur eerst met de desbetreffende persoon 
besproken. Dit geldt ook voor klachten over het onderwijs als dit door één persoon wordt 
verzorgd. Klachten over onderwijs dat door meerdere personen wordt gegeven, kunnen 
worden ingediend bij de docent wiens naam in de studiegids vermeld wordt als verant-
woordelijke voor dit vak. Als dit overleg onvoldoende resultaat oplevert, kun je besluiten 
om een klacht in te dienen bij de leidinggevende van betreffende docent.

 Indien je bang bent voor nadelige gevolgen, dan kun je je ook direct wenden tot deze 
leidinggevende of - in bijzondere gevallen - de opleidingsmanager.

 De klacht kun je indienen d.m.v. een signaalkaart. Deze signaalkaarten zijn te verkrijgen 
bij het onderwijsbureau (kamer E0.28). Deze signaalkaarten kunnen na invulling weer 
ingeleverd worden bij het onderwijsbureau. Alle studenten krijgen binnen vier weken 
na indiening van hun klacht een schriftelijke reactie van de examencommissie over de 
afhandeling van hun klacht. Nadat het onderwijsbureau de signaalkaart heeft ontvangen 
draagt het er zorg voor dat deze bij de examencommissie terecht komt en dat de oplei-
dingsmanager een kopie ontvangt.

2. Als de klacht gaat over de organisatie, de faciliteiten of de dienstverlening dan kun je deze 
aankaarten bij de opleidingsmanager. Deze zal met je bespreken of de klacht bedoeld is als 
een kritische opmerking of dat je je klacht formeel wilt laten registreren. Dit laatste kan 
via de signaalkaart (zie 1). De opleidingmanager ontvangt een kopie van de signaalkaart. 
De examencommissie koppelt binnen vier weken na het in ontvangst nemen van de klacht 
het resultaat van haar onderzoek terug aan de student(en).

 Klachten over defecten en/of storingen van faciliteiten kun je melden bij de klantenser-
vicebalie, op de begane grond, naast het onderwijsbureau.

 Dat kan m.b.t. de volgende faciliteiten:
·  Audiovisuele apparatuur
·  Facilitykaart
·  Kopieerapparaten
·  Koffie-, thee-, fris- en snoepautomaten
·  Hardware en software
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·  Telefoon
. Overige zaken betreffende het gebouw en de inrichting

3. Klachten over seksuele intimidatie kunnen rechtstreeks (mondeling of schriftelijk) aan de 
door het College van Bestuur aangewezen vertrouwenspersonen worden kenbaar gemaakt. 
Voor de opleidingen (Technische) Informatica is dit Cora Verkley. De vertrouwenspersoon 
kan onder andere ondersteuning en begeleiding bieden bij het indienen van een klacht bij 
de Klachtencommissie seksuele intimidatie. Klachten over seksuele intimidatie dienen zo 
snel mogelijk doch uiterlijk tot één jaar na uitschrijving (of in geval van medewerkers: tot 
één jaar na ontslag) te worden ingediend bij de vertrouwenspersoon en/ of Klachtencom-
missie seksuele intimidatie.

 Voor meer informatie zie: www.hva.nl/studentenvoorzieningen/vertrouwenspersoon.htm. 
Vertrouwenspersoon: c.v.m.verkley@hva.nl.

4 Klachten kunnen ook via het algemene klachtenloket van de HvA worden ingediend op 
http://www.juridisch.hva.nl/loketbbk.htm. Daar staat ook een toelichting welke klachten 
daar ingediend kunnen worden en wat de procedure is.

5. Wanneer de klacht naar jouw mening niet afdoende wordt opgelost, bestaat de mogelijk-
heid een bezwaarschrift in te dienen bij de domeinvoorzitter. Dit bezwaarschrift dient 
aangetekend te worden ingediend en binnen vier weken nadat de eerdere beslissing aan 
je bekend gemaakt werd. De domeinvoorzitter beslist binnen vier weken na indiening 
van het bezwaarschrift.

 Als je klachten hebt over een persoon of een maatregel binnen een andere opleiding kun 
je hiermee ook terecht bij de domeinvoorzitter.

 Domeinvoorzitter Geleyn Meijer, telefoon 5951730.
 Voor meer informatie zie: Studentenstatuut Hogeschool van Amsterdam, hoofdstuk 11 

Rechtsbescherming, artikel 11.8.
 Bezwaarschriften kun je indienen bij:
 Domeinvoorzitter Geleyn Meijer
 Rhijnspoorplein 1
 1091 GC Amsterdam
6. Je kunt de decanen vragen te bemiddelen of te adviseren wanneer je het niet eens bent met

·  Beslissingen m.b.t. bindend afwijzend studieadvies propedeuse
·  Beslissingen m.b.t. het dringend afwijzend studieadvies na het 2e studiejaar
·  Beslissingen van de examencommissie
·  Beslissingen van het College van Bestuur aangaande een ingediend bezwaarschrift
·  Beslissingen door of namens het College van Bestuur inzake financiële ondersteuning 

uit tempobeurs, prestatiebeurs en afstudeerfonds.
7. Wanneer de klacht binnen de eigen opleiding naar jouw mening niet afdoende wordt op-

gelost, bestaat de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij het College van Beroep 
(zie examenreglement onderdeel “onregelmatigheden” en studentenstatuut hoofdstuk 11, 
rechtsbescherming). Dit beroepschrift dient aangetekend ingediend te worden en binnen 
vier weken na de eerdere beslissing aan je bekendgemaakt werd.

Adres: College van Beroep, Postbus 1025, 1000 BA Amsterdam
Contactpersoon: mevrouw M. van Geem, telefoon 020 - 595 3373 of 020 - 595 3374
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Procedure uitzetting uit projecten
Bij het werken in projecten speelt samenwerken een cruciale rol. Wat doe je als een teamlid 
daartoe niet bereid is? Wat doe je als een teamlid consequent afspraken niet nakomt, zijn 
werk niet doet, te laat komt, enzovoorts? Natuurlijk kun je dat gedrag negeren, maar dat 
betekent dat de overige teamleden extra werk moeten doen en dat die leden dus eigenlijk 
niet ‘professioneel’ genoeg zijn om onacceptabel gedrag ter discussie te stellen. Zo’n team 
scoort niet hoog als het gaat om het proces. Is het dan handig om een niet-functionerend 
teamlid onmiddellijk, eventueel met harde hand, uit het team te verwijderen? Nee, ook dat 
is niet de meest voor de hand liggende oplossing. Iedereen heeft immers recht op een tweede 
kans. We hanteren de volgende regels:
1. Er vindt een crisisgesprek plaats tussen het niet-functionerend teamlid en de overige leden 

van het team. De coach is bij dit crisisgesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt het 
functioneren van de groep en dat van individuele leden besproken. Aan het eind worden 
(nieuwe) afspraken gemaakt en volgt er een periode waarin het niet-functionerende lid 
moet bewijzen dat hij wèl binnen het team kan functioneren. Met andere woorden: het 
teamlid moet een meetbare meerwaarde hebben en verantwoordelijk kunnen zijn voor 
het teamresultaat. De afspraken die in dit gesprek worden gemaakt worden schriftelijk 
vastgelegd.

2. Als deze periode is verstreken vindt er een nieuw gesprek plaats tussen de teamleden en 
de coach. Als volgens het team en de coach onvoldoende of geen voortgang is getoond 
dan wordt het betreffende lid ontslagen. Het behoort tot de mogelijkheden dat een team 
uiteindelijk verder gaat in het project met minder leden. In overleg met de projectleiding 
wordt dan eventueel een alternatief traject afgesproken. Het is natuurlijk niet de bedoeling 
dat een team van twee leden exact hetzelfde moet doen als een team van vijf studenten.

ICT-beleid binnen de opleidingen Informatica en Technische Informatica (2011-2012)

Regels
ICT-middelen spelen een belangrijke rol binnen de opleidingen Informatica en Technische 
Informatica. Voor een optimaal gebruik van deze middelen dienen alle betrokkenen zich 
te houden aan enkele regels. Deze regels betreffen de te gebruiken apparatuur, software, 
infrastructuur en uitwisselen van bestanden.

Laptops
Het is voor de studie (Technische) Informatica noodzakelijk om de beschikking te hebben 
over een eigen laptop (PC of Apple). Dit om te kunnen werken met moderne ontwikkel-
omgevingen en om deel te kunnen nemen aan digitale toetsen. Veel laptops die vandaag de 
dag verkrijgbaar zijn, zijn geschikt voor genoemde zaken. Daarbij wordt uitgegaan van de 
volgende (minimale!) configuratie-eisen:
-  Een werkgeheugen van 2048 MB (2 Gigabyte).
- Aansluiting voor een bekabeld netwerk
- Wifi (draadloze netwerk 802.11g)
-  100 gigabyte harddisk
-  Grafische kaart met 128 MB geheugen
-  Schermresolutie van 1024 x 768 pixels.
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Voor de richtingen waarbij ook met games/graphics wordt gewerkt is een grafische kaart 
van ATI of NVIDIA met minimaal 256 MB geheugen vereist.
We raden de aanschaf van een zogenoemde netbook af, omdat processorcapaciteit, hoeveel-
heid intern geheugen en grafische mogelijkheden voor veel toepassingen niet toereikend zijn.

Software
Een belangrijk uitgangspunt bij de opleiding (Technische) Informatica is dat software die 
voor studiedoeleinden wordt gebruikt legaal is. Veel van die software is voor studenten tegen 
sterk gereduceerde prijzen aan te schaffen bij Surfspot (www.surfspot.nl).
Windows, Visual Studio en Windows Server editions (Microsoft) zijn verkrijgbaar bij MSDN 
Academic Alliance (MSDNAA), via de MSDN-link op onze intranetsite.
Daarnaast is veel goede software verkrijgbaar in het open source en freeware circuit, zoals 
Openoffice, Java – Netbeans, Turtoise en Antivirus software. 
Omdat Openoffice-documenten uitwisselbaar moeten zijn met MsOffice, is het gebruik van 
macro’s en platformspecifieke constructies ongewenst.
Linux- en Apple-gebruikers kunnen soms niet om het gebruik van Windows heen. Het 
besturingssysteem kan dan draaien in een virtuele machine. De licentie voor deze software 
komt van MSDNAA of is verkregen bij aanschaf van de laptop.

HVA-netwerk
Alle studenten hebben via hun HVA-account toegang tot het bedraad en draadloos netwerk 
van de HVA. Het is niet toegestaan om de accountgegevens van iemand anders te gebruiken 
voor toegang tot het netwerk en/of faciliteiten (VLO, BSCW, enz.) die via het netwerk worden 
aangeboden. Bij storing of problemen met de toegang tot het netwerk dient contact te worden 
opgenomen met de helpdesk. Op de intranetsite van de ICT-afdeling zijn de handleidingen 
van de ICT-diensten te vinden.

Uitwisselen van documenten
Je zal gedurende je studie regelmatig bestanden naar medestudenten en docenten moeten 
sturen, per mail, of als het gaat om een docent vaak ook via de Digitale Leer Omgeving 
(VLO). Algemeen geldt dat documenten in een standaardformaat zijn opgeslagen en met 
opensource software zijn te lezen en te bewerken. In het geval van gearchiveerde bestanden 
wordt alleen het ‘zip-formaat’ geaccepteerd. Zie verder onderstaande tabel.

Extensie/type Software

Lezen bewerken doc1, odt2, rtf, ppt, docx, pptx, xlsx Office/Openoffice

Alleen lezen Pdf FoxIT of Acrobat reader

Archive Zip Windows/Linux/OSX 

Programmeertalen Development env

1 Zonder macros
2 Wordt niet door oude versies pre 2007 ondersteund
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Softwareontwikkeling en versiebeheer
Softwareontwikkeling is uiteraard een belangrijke activiteit binnen de opleidingen Infor-
matica en Technische Informatica. Vaak wordt er in teams, in het kader van een project, 
gezamenlijk aan code gewerkt, wat betekent dat broncode-bestanden regelmatig van inhoud 
veranderen. Dit vraagt om goed versiebeheer, waar tegenwoordig slimme software voor 
beschikbaar is, zoals het bij (Technische) Informatica gebruikte opensource-programma 
subversion (SVN). Bestanden worden opgeslagen in een zgn. ‘repository’ (=bewaarplaats).
De opleiding biedt aan alle studenten een individuele en een team-repository per project. 
Studenten zijn verplicht om van deze voorzieningen gebruik te maken indien software in 
teamverband wordt ontwikkeld.

Reglement voor het gebruik van de computer- en netwerkfaciliteiten
Dit reglement beschrijft de relatie tussen een individuele student en/of medewerker van de 
Hogeschool van Amsterdam en de daarvoor aangewezen systeem- en netwerkbeheerder(s) 
(hierna te noemen: systeembeheer) inzake het gebruik door de student en/of medewerker 
van de door de opleiding ter beschikking gestelde computer en/of netwerkfaciliteiten. In alle 
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het opleidingsmanagement. 
1. Rechten van de gebruiker

a. De gebruiker verkrijgt het recht gebruik te maken van de computer- en netwerkfacili-
teiten die hem via een toegewezen account ter beschikking staan. Onder deze diensten 
worden met name, doch niet uitsluitend, verstaan: wlan, intranet, leeromgevingen, 
login, remote-login, e-mail, svn, VM toegang. 

b. De gebruiker verkrijgt het recht om naar eigen inzicht e-mail te versturen en te ont-
vangen van en naar alle bereikbare netwerken, voor zover deze netwerken voor e-mail 
bereikbaar zijn zonder verdere aanpassing van de programmatuur of infrastructuur.

c. Het staat de gebruiker vrij bestanden te archiveren tot een van tevoren nader bepaalde 
hoeveelheid (quotum).

d. De gebruiker kan, in voorkomende gevallen, een beroep doen op de systeem- en 
netwerkbeheerder(s) ter ondersteuning of advies.

2. Plichten van de gebruiker
a. De gebruiker verplicht zich tot strikte geheimhouding van het wachtwoord dat behoort 

bij het aan hem toegekende account.
b. De gebruiker verplicht zich de beschikbaar gestelde systemen alleen te gebruiken voor 

studie en vakgebied en zich te houden aan de wet (in het bijzonder de wet op compu-
tervredebreuk)

c. De gebruiker verplicht zich te onthouden van al hetgeen de veiligheid van het systeem 
of van andere gebruikers in gevaar brengt of kan brengen, daaronder expliciet maar 
niet uitsluitend begrepen het installeren van software, het werken of pogen te werken 
onder een andere naam dan welke bij het account hoort, en het mailen of posten van 
anonieme berichten.

d. De gebruiker onthoudt zich van elke activiteit die anderen het gebruik van de door de 
opleiding beschikbaar gestelde computer- en netwerkfaciliteiten bemoeilijkt.

e. De gebruiker is gehouden aan elke instructie die hij krijgt van systeembeheer ter zake 
de toegang of het gebruik van de computersystemen of het -netwerk.

f. De gebruiker verplicht zich, mocht er een vermoeden bestaan dat de voorwaarde ge-
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noemd onder 2.a niet meer geldt, zijn wachtwoord onverwijld te wijzigen.
g. Mochten er aanwijzingen zijn dat het account van de gebruiker misbruikt is, dan is de 

gebruiker verplicht alle nodige informatie, welke voor een eventueel onderzoek van 
belang is of kan zijn, te verstrekken aan het systeembeheer.

h. De gebruiker dient zich in de laboratoria te onthouden van eten en drinken, roken is 
zonder meer overal verboden.

3. Rechten van Systeembeheer/opleidingsmanagement 
a. Systeembeheer behoudt zich het recht voor om, zodra één van de onder (2) genoemde 

verplichtingen niet wordt nagekomen, het account van de gebruiker onmiddellijk en 
zonder nadere waarschuwing tijdelijk te blokkeren voor gebruik.

b. Indien de gebruiker ernstige tekortkoming kan worden verweten met betrekking tot 
zijn verplichtingen, kan het opleidingsmanagement de gebruiker definitief het gebruik 
van computer en netwerkfaciliteiten ontzeggen.

c. Indien aanwijzingen of ernstige vermoedens bestaan die wijzen op misbruik van het 
aan de gebruiker toegekende account, heeft systeembeheer het recht om op het systeem 
aanwezige bestanden ten name van het account van de gebruiker in te zien, te verwij-
deren of naar eigen inzicht anderszins te beheren.

4. Plichten van systeembeheer
a. Indien een onder (3) bedoelde omstandigheid zich voordoet, verplicht systeembeheer 

zich tot het nader toelichten van de redenen.
b. Systeembeheer verplicht zich jegens de gebruiker die voorzieningen te treffen die tot 

doel hebben het beveiligen van de integriteit van de door de gebruiker gearchiveerde 
bestanden.
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BIJLAGE V MEDEWERKERS

m. (marieke) agterbos (agtmh)
Functie: docent Prof, projectcoach, docent inleiding GD of HCD.
Vooropleiding: Communicatie & Multimediadesign (CMD), richting 
Experience Branding aan de Hogeschool van Rotterdam 
Werkervaring: Via de televisie-industrie en een studie psychologie 
ben ik na mijn studie CMD gaan werken als serious gamedesigner bij 
Ranj Serious Games te Rotterdam. Ik was daar vooral betrokken bij 
de beginfase van de ontwikkeling van een game. Dat houdt in klant-
gesprekken, doelgroeponderzoek, subsidieaanvragen, meedenken in 
de conceptfase over gameplay elementen en de verhouding tussen 
gameplay en het te bereiken leereffect. Daarvoor was ik interaction 
designer bij Lync Interactive, een multimediabedrijf in Soesterberg.

Ing. h. (hatice) Bakir (bakih)
Functie: Roosteraar
Vooropleiding: Bedrijfswiskunde, HvA
Werkervaring: Na mijn studie ben ik zes maanden als data-analist 
werkzaam geweest bij een bedrijf. Vervolgens heb ik twee jaar bij het 
roosterbureau IT&V gewerkt. Sinds april 2008 werk ik als roosteraar 
van (Technische) Informatica. 

Drs. m.j. (mieke) Bierbooms (bierm)
Functie: Coördinator praktijkbureau. In deze functie onderhoud ik 
de contacten met (potentiële) stagebedrijven. Ik vergaar opdrachten, 
formuleer beleid en procedures rondom stage en afstuderen en ik 
informeer studenten hierover.
Vooropleiding: Politicologie (Internationale Betrekkingen) en be-
drijfseconomie UvA.
Werkervaring: fondswerkster en projectfinanciering voor een ont-
wikkelingsorganisatie.
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Drs. g.f. (gerke) de Boer (boerg)
Functie: In 1996 begonnen als docent Discrete en Analytische wis-
kunde. Nu ook docent in databases, informatiesystemen en systeem-
ontwikkeling, opdrachtgever en coach bij projecten en begeleider 
en adviseur van stagiaires en afstudeerders.
Vooropleiding: Ik ben afgestudeerd in wiskunde met bijvak onder-
wijskunde en daarom ben ik ook als docent begonnen bij de lera-
renopleiding van de HvA.
Werkervaring: Ik ben sinds 1981 docent, voornamelijk aan de Ho-
geschool van Amsterdam. Ik heb ruim tweeënhalf jaar in Botswana 
gewerkt aan een vooropleiding voor de universiteit. Daar was ik naast 
docent ook beheerder van het computerlokaal en de studentgege-
vens. Na terugkomst, in 1995, heb ik mij via de Open Universiteit 
geschoold in de informatica.

K. (Koen) Bollen (bollk)
Functie: Docent Game Programmeren
Vooropleiding: Technische Informatica (HvA)
Werkervaring: Ik heb meerdere programmeerbanen gehad in Web, 
Java, Python en C en ik heb stage gelopen bij SARA waar ik een 
Netwerk Filesysteem heb gemaakt. Nu ben ik bezig met het bouwen 
van een game voor de Xbox360.

Drs. c.a. (carla) Bombeld (bombc)
Functie: Docent/onderzoeker
Vooropleiding: Duitse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen; diverse automatiseringscursussen
Werkervaring: Na zeven jaren met Duits bezig te zijn geweest (les-
geven, vertaalwerk) ben ik de automatisering ingerold, waar ik bij 
diverse softwarehuizen in de detachering de weg heb afgelegd van 
COBOL-programmeur via functioneel ontwerper en informatieana-
list tot projectleider implementatie, en dat in zeven jaar. Echter, ik 
heb nu eenmaal onderwijsbloed in mijn aderen waardoor ik respec-
tievelijk acht en zes jaar meegebouwd heb aan de hbo-opleidingen 
Bedrijfskundige Informatica, eerst in Breda en daarna in Rotterdam. 
Nu ben ik al weer 5 jaar werkzaam hier in Amsterdam waar ik bij 
Deeltijd Informatica onderwijs verzorg (o.a. de minor e-Discovery) 
en afstudeerders begeleid.
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dr. D.m. (Dennis) Breuker (breud)
Functie: 1) docent Software Engineering, Discrete Wiskunde, Ar-
tificial Intelligence), 2) projectleider, opdrachtgever en coach bij  
projecten, 3) begeleider en adviseur van stagiaires en afstudeerders,  
4) studieloopbaanbegeleider, 5) onderzoeker bij lectoraat Digital Life.
Vooropleiding: Informatica, RU Leiden, Universiteit Maastricht 
(promotie). Lerarenopleiding Wiskunde, Vrije Universiteit.
Werkervaring: Na mijn promotie heb ik bijna tien jaar in verschil-
lende rollen in de ICT gewerkt (Capgemini, Compuware). Daarna 
ben ik één jaar docent wiskunde op het Pieter Nieuwland College 
en Cygnus Gymnasium geweest. Sinds augustus 2008 werk ik als 
docent bij (Technische) Informatica, voltijd en deeltijd.
Hobby’s: Schaken, hardlopen, muziek (gitaar, piano, didjeridu), 
jongleren, fietsen.

f.j. (freark) Broersma (broef)
Functie: Docent Game Development / 3D Modeling en animatie.
Vooropleiding: Kunstacademie Minerva Groningen; schilderen en 
grafiek, Postacademische opleiding computer graphics aan Scan te 
Groningen. Verschillende modules cultuurwetenschappen aan de OU. 
Werkervaring: Productie bij verschillende bedrijven op het ge-
bied van animatie en games, lesgegeven aan Scan, NHL, Willem 
de Kooning academie, HKU, Opatel en Sae. Verschillende grote 
animatieproducties binnen de stichting Animeetscom. Beeldend 
kunstenaar, 3D animatie, ontwikkeling van games. Momenteel com-
bineer ik het lesgeven aan de HvA met animatie- en gameprojecten 
voor Animeetscom. 

w. (willem) Brouwer (browc)
Functie: docent Informatica/afstudeerfase.
Vooropleiding: Ik heb ooit de lerarenopleiding Natuur- en Wiskunde 
gedaan. Later diverse Informatica opleidingen en cursussen (o.a. het 
toenmalige AMBI).
Werkervaring: Sinds 1984 ben ik verbonden aan de Hogeschool, ik 
heb bij diverse lerarenopleidingen gewerkt. Daarnaast heb ik in het 
mbo gewerkt en heb ik een aantal informaticaboeken geschreven. 
In 2000 heb ik het besluit genomen geheel naar de Informaticaop-
leidingen van de Hogeschool over te stappen.
Hobby’s? Voor zover je daar in dit vak tijd voor hebt, luister ik naar 
muziek, bezoek ik met grote regelmaat concerten en lees ik veel.
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Drs. a.m. (atze) de Bruijn (brdax)
Functie: Docent ICT (service) management en studieloopbaanbe-
geleider bij Professional Skills.
Vooropleiding: Studie deeltijd Bedrijfskundige Informatica bij de 
HEAO. Ik studeerde af bij het VU Ziekenhuis met een vooronder-
zoek documentmanagement. Later heb ik een master ‘Discourse and 
Argumentation Studies’ gedaan aan de UvA. Mijn scriptie ging over 
argumentatie in muzikale bandbiografieën.
Werkervaring: Vier jaar op de IT-afdeling van de Luchtverkeerslei-
ding Nederland, in verschillende functies. Twee jaar voor Brunel 
ICT in een Projecten & Concultancyclub. Ervaring in logistieke 
dienstverlening en horeca.
Interesses: Pragmatische filosofie, een helder gesprek, muziek. Voor-
uit: computers.

Drs. ing. j.g.m. (jan) Derriks (derrj)
Functie: docent software engineering en embedded systems, projec-
ten stagebegeleider, examinator en onderhouder diverse onderwijs-
applicaties (VLO bijv.)
Vooropleiding: HTS “Amsterdam”, technische computerkunde. In 
2007 de master software engineering aan de UvA behaald.
Werkervaring: Sinds 1986 docent bij de HvA, begonnen als prak-
tijkdocent en Unix-systeembeheerder. Later een jaar gedetacheerd 
geweest naar Origin als Systeemanalist/Programmeur.

Ir c. (claar) van der Does (doesc)
Functie: ICT-docent en loopbaanadviseur
Vooropleiding: Technische Informatica aan de TU Delft
Werkervaring: Voordat ik in 1999 de overstap maakte naar het on-
derwijs heb ik 6 jaar als ICT-consultant in verschillende projecten 
gewerkt. Van 1999 - 2010 was ik werkzaam bij Bedrijfskundige In-
formatica aan de HvA, als docent, loopbaanadviseur en de laatste 
2 jaar als leerplancoördinator. Mijn expertise ligt op het gebied 
van databases en SQL, analyse en ontwerp, projectmanagement 
en systeemontwikkelingsmethoden. De ontwikkeling van mensen 
boeit mij echter meer dan techniek, vandaar mijn keuze voor het 
onderwijs. Naast mijn functie bij Informatica treed ik op als caba-
retier en ben ik één van de vaste presentatoren van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival.
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Drs. j. (joris) Dormans (dorjx)
Functie: Docent Game Development, docent Human Centered De-
sign Vooropleiding: Algemene Cultuurwetenschappen: Woord en 
Beeld, Vrije Universiteit Amsterdam.
Werkervaring: Ik heb als docent gewerkt bij de Vrije Universiteit, 
de Avans Hogeschool, en Interactieve Media aan de HvA. Daar 
heb ik lesgegeven in mediatheorie, visuele representatie, interactief 
vertellen en gametheorie. Naast het lesgeven binnen de HvA doe ik 
promotieonderzoek naar game designmethodologie en werk ik als 
freelance/independent game designer.

Drs. j.f. (frans) Dugour (dugif)
Functie: Docent De Nieuwe Ingenieur, loopbaanadviseur, coach, in-
tervisor, stage- en afstudeerbegeleider, docent Business Engineering.
Vooropleiding: Doctoraal andragologie, postdoctoraal bestuurlijke 
informatica.
Werkervaring: Ik werk sinds 1989 bij de HvA als docent. Eerst bij de 
opleiding Informatiekunde in de Gezondheidszorg en sinds 1994 bij 
de opleiding Informatica. Het onderwijs en mijn manier van lesgeven 
zijn in die tijd erg veranderd. Ik denk dat wij, door het competentie-
gericht curriculum, het projectmatig onderwijs en de manier waarop 
wij het onderwijs organiseren, studenten prima voorbereiden op de 
toekomstige beroepsrol. Het begeleiden van studenten in de verschil-
lende rollen vind ik het allerleukste van mijn vak.

drs. s. (slobodanka) Dzebric (dzebs)
Functie: Docente Game Development, wiskunde, AI en PROF
Vooropleiding: Informatica & Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, Wiskunde en Elektrotechniek te Sarajevo 
(Bosnië).
Werkervaring: Na mijn studie Informatica op de VU ben ik bij IBM 
gaan werken. In de vijf jaar die ik daar heb gewerkt ben ik drie jaar 
bezig geweest als applicatieontwikkelaar en de laatste twee jaar als 
junior IT architect. Samen met mijn collega Ferry Rietveld heb ik vier 
jaar geleden de minor Game Technology ontwikkeld. Sinds 2007 geef 
ik ook les PROF in de deeltijd. Binnen Game Development houd ik 
me naast AI ook bezig met de ontwikkeling van de wiskundevakken. 
Daarnaast geef ik ook een aantal vakken op het gebied van Human 
Centered Design.
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Ing. z.I. (zarina) efendijeva (efenz)
Functie: Docent Wiskunde.
Vooropleiding: Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Diverse cursussen o.a. InDesign, Game Designer.
Werkervaring: Sinds februari 2008 in dienst van de Hogeschool van 
Amsterdam, bij het instituut Media, Informatie en Communicatie, 
o.a. als modulecoördinator van Computervaardigheden & Excel, 
coach. Sinds augustus 2011 ben ik werkzaam bij (Technische) In-
formatica.
Interesses: Reizen, lezen, muziek (passief), tekenen & design.

a. (arnim) eijkhoudt (eijka)
Functie: Ik werk sinds februari 2004 voor de Hogeschool van Am-
sterdam. Ik geef les in SNE-vakken als Datacommunicatie, Linux 
en Computer Forensics, zowel bij de voltijd- als deeltijdopleidingen. 
Daarnaast ben ik betrokken bij domeinprojecten, de kenniskring 
e-Discovery en onderhoud ik onze infrastructuur: daar vallen bv. 
de Oege-server en het VMWare-Cluster onder.
Vooropleiding: Gymnasium, HBO-Informatica.
Werkervaring: Systeem- en netwerkbeheer bij diverse bedrijven en 
semi-overheidsbedrijven.

I. (Ingrid) elsing (elsin)
Functie: docente Professional Skills, coach en loopbaanadviseur in 
de deeltijdopleiding.
Vooropleiding: Nederlandse taal- en letterkunde UvA en cursus-
sen als vrouw & management, schoolmanagement vo, mediation, 
coaching.
Werkervaring: In 1976 startte ik met het geven van Nederlands aan 
een middelbare school en in 1982 begon ik daarnaast ook met dit 
vak aan de avond HTS. Tussentijds heb ik in blokken van steeds vier 
jaar drie keer als afdelingsleider bovenbouw havo gewerkt. Lesgeven 
verschaft mij veel plezier en het begeleiden van studenten deeltijd 
houdt mij nog jaren gemotiveerd voor het onderwijs.
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Ing. r. (reza) esmaili(esmar)
Functie: Hoofdfase Manager IT Management(ITM), System and 
Network Engineering(SNE) en Software Engineering(SE), Docent 
Programmeren, Testen en systeemontwikkeling. Diverse rollen bin-
nen projecten en studieloopbaanadviseur. 
Vooropleiding: HTS Elektrotechniek, MCSD, MCT en diverse 
AMBI cursussen. 
Werkervaring: Vijf jaar ervaring in de automatisering als systeem-
ontwikkelaar, teamleider en projectleider. 

msc. c. (casper) van est (estvc)
Functie: Docent Game Design.
Vooropleiding: Technische Informatica (TU Delft).
Werkervaring: Ik heb enkele jaren in de Nederlandse gamesindustrie 
gewerkt, o.a. bij Coded Illusions en bij het serious games lab van 
de TU Delft. Daarnaast ben ik oprichter van DoubleDutch Games, 
ontwikkelaar van web, PC, xbox en mobile games. Daar ben ik 
game designer/programmeur. Onze eerste en bekendste game is 
SpeedRunner(HD).

s.a.B. (stephan) van der feest Bsc (feesa)
Functie: docent Game Development.
Vooropleiding: BSc Informatica aan de Universiteit Utrecht, richting 
Technische Kunstmatige Intelligentie.
Werkervaring: Ik ben sinds 1997 werkzaam in het bedrijfsleven met 
uiteenlopende technische en creatieve werkzaamheden. Grafische 
vormgeving, (3D) animatie, games, software voor allerlei projecten, 
apps, websites, videotechniek: camerawerk, montage en regie, pre-
sentatiebegeleiding en -training, regie en audiovisuele ondersteuning 
van evenementen, audio editing en opname voor zowel muziek als 
effecten voor o.a. video en games, muziek componeren, arrange-
ren en uitvoeren. Ik houd me dus met ongeveer het hele scala aan 
multimediaproductie bezig. Naast het werk als docent heb ik ook 
mijn eigen bedrijf dat deze activiteiten uitvoert, en één met enkele 
partners, waar we aan een aantal games werken.
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t.V.K. (tamar) freeve (fretv)
Functie: Medewerker praktijkbureau.
Vooropleiding: Sociale Geografie, UvA, secretaresseopleiding, Ne-
derlandse Academie voor Medisch Secretaressen.
Werkervaring: Na een aantal secretariële banen, bij het AMC, de 
UvA en Dagblad Trouw, heb ik twee jaar als publiciteitsmedewerker 
gewerkt bij een theater & jazzclub. Sinds september 2003 werk ik bij 
de HvA op het praktijkbureau.

j. (jarno) gerritsen (gerrj)
Functie: studentendecaan Informatica en Technische Informatica. De 
studentendecaan is er voor studenten die problemen ondervinden 
tijdens hun studie. Als dit het geval is, maak dan een afspraak met me 
voor een goed gesprek door een email te sturen aan j.w.g.gerritsen@
hva.nl. Voor eenvoudige vragen is er een telefonisch spreekuur op 
dinsdag van 10.00 - 10.30 uur en een inloopspreekuur op dinsdag 
van 10.30 – 12.00 uur in kamer E5.08.

t.e.m. (temmi) de graaf (graat)
Functie: Vanaf 2000 begon ik bij de voltijd opleiding Informatica als 
studieloopbaanbegeleider en coach. In 2007 stapte ik over naar Deel-
tijd Informatica als zogenaamde ‘super’ LA (Loopbaan Adviseur). 
Mijn focus ligt op het loopbaanadvies in de afstudeerfase. Daarnaast 
werk ik mee aan verdere professionalisering van de deeltijd en het 
ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van beleid om studiesucces te 
bevorderen.
Vooropleiding: sociale academie, omscholing systeemanalist.
Werkervaring: In 1988 begon ik op het HBO bij de Hogeschool 
Holland als docente informatica. Als pionier werkte ik mee aan 
de opbouw van een experimentele opleiding economie voor zowel 
HBO als WO. 
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j. (jeanine) de haan (haanj)
Functie: Medewerker onderwijsbureau, communicatie en evene-
menten. Studenten en medewerkers kunnen bij het onderwijsbureau 
terecht met vragen en verzoeken, zoals reservering van beamers en 
parkeerplaatsen, bestellen van catering en kantoorartikelen, ziek- 
en herstelmeldingen, declaraties en andere zaken m.b.t. financiële 
administratie. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de organisatie 
c.q. coördinatie van open dagen en voorlichting op scholen, infor-
matievoorziening op intranet en de uitgave van het personeelsblad 
en de studiegidsen.
Vooropleiding: Pedagogische Academie; Propedeuse Psychologie, 
UvA; counseling, SPSO (niet voltooid).
Werkervaring: receptioniste, customer services representative en 
office assistant bij een softwareleverancier, office manager bij een 
landelijke beroepsvereniging voor alternatieve gezondheidszorg.

Drs. D. (Dick) heinhuis (heind)
Functie: Docent.
Vooropleiding: Sociale Wetenschappen, UvA, NIMA A, B, C.
Werkervaring: Zeven jaar diverse functies bij marktonderzoekbureau
(Inter/View), zeven jaar eigen bedrijf op het gebied van advies en 
werving en selectie in de ICT sector (FourM/Fourmit), twee jaar 
eindverantwoordelijk voor werving, selectie en opleidingen bij 
dienstverlener in de telecomsector (Datelnet). Sinds januari 2001 
werkzaam bij HvA.
Vakgebied: ITM, Product- en Dienstontwikkeling, Ondernemer-
schap & Innovatie, ICT & Marketing, e-Business, The ICT Manager

Ing. j.f. (jan) hellings (heljf)
Functie: Docent.
Vooropleiding: Opleiding Chemische Techniek en Post HBO Infor-
matica aan de HTS“A”, de voorloper van onze opleiding.
Werkervaring: Zes jaar als technisch assistent van de inspectie van 
de volksgezondheid. Daarna bij de faculteit wis- en natuurkunde 
van de UvA als systeembeheerder en programmeur. Lekker veel met 
Apple-computers gewerkt. Na de UvA twaalf jaar bij het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) als systeem- en netwerkbeheerder en 
programmeur, later als projectmanager en informatieanalist. Daar 
is mijn interesse in ICT-projectmanagement en ICT-beleid geboren.
Vakgebied: Informatiseringsbeleid (bedrijfsbreed ICT-beleid of en-
terprise- architectuur), informatieanalyse, procesanalyse, projectma-
nagement en netwerken, studiebegeleiding in alle vormen en maten.
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Dr.ir. j. (hans) henseler (hensj)
Functie: Lector e-Discovery
Vooropleiding: TU Delft Informatica, gepromoveerd Rijksuniversiteit 
Limburg in patroonherkenning.
Werkervaring: Hans heeft In 1992 de afdeling Digitale Techniek 
bij het Nederlands Forensisch Instituut opgezet. Van 1998 tot 2000 
was hij leider van de divisie Informatiesystemen van TNO TPD. 
Sinds 2000 specialiseert hij zich in e-Discovery. Eerst als technisch 
directeur bij ZyLAB en dan van 2006 tot 2010 als director bij Price-
waterhouseCoopers. Op dit moment is hij directeur van Henseler 
Forensics, dienstverlener op het gebied van e-Discovery. Sinds 1 
januari 2009 is hij parttime lector e-Discovery aan de HvA.

c.h. (carla) hoekendijk (hoech)
Functie: onderwijsontwikkelaar, betrokken bij het opzetten van de 
opleiding Game Development. Ik houd me bezig met het leggen van 
verbindingen tussen opleiding en industrie en probeer een goede 
aansluiting van het onderwijs te realiseren bij de onderzoeksvragen 
die er in deze industrie zijn.
Werkervaring: eigen bedrijf sinds de jaren ‘80. Van kunst met com-
puters naar interactiemodellen en games: ik ben geïnteresseerd in 
systemen als culturele producten. Ik ben betrokken bij uiteenlopende 
initiatieven in de game-industrie.

Drs. ing. e. (elmer) hoeksema mBa (hoeex)
Functie: Docent bij SE en SNE.
Vooropleiding: Ik heb een opleiding Software Engineering gevolgd 
bij de Hogeschool van Enschede en de Universiteit van Amsterdam. 
Daarnaast heb ik een doctoraalstudie bedrijfskunde afgerond bij de 
Universiteit Nyenrode en een international MBA behaald in Amerika 
en Zuid Afrika.
Werkervaring: Mijn loopbaan als docent is begonnen met het trai-
nen van systeembeheerders bij bedrijven als de ABN en Philips. 
Na een aantal jaren als docent gewerkt te hebben bij de opleiding 
bedrijfskunde van de Saxion Hogescholen, ben ik bij de HvA terecht 
gekomen. Binnen de HvA werk ik zowel voor Informatica als voor 
verschillende opleidingen van de HES.
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j.m. (janet) hofstra-gilissen (giljm)
Functie: management assistent van Kees Rijsenbrij, Opleidingsmana-
ger voor de voltijdopleidingen Informatica, Technische Informatica 
en Interactieve Media. 
Opleiding: mbo secretarieel medewerkster/ secretaresse.
Werkzaamheden: o.a. agendabeheer, organiseren van vergaderingen 
MT en OAR, secretariële ondersteuning.

m. (margreet) hogeweg (hogmx)
Functie: medewerker onderwijsbureau, cijferadministratie deeltijd 
en secretaris examencommissie. Vooropleiding: Schoevers directiese-
cretaresse, Academie voor de Journalistiek in Tilburg, geschiedenis 
(deeltijd) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Werkervaring: Na mijn opleiding journalistiek heb ik een paar jaar 
gereisd en in het buitenland gewerkt; in een kibboets in Israël, een 
vakantiekamp in de VS, als au pair in Parijs en ‘katten’ au pair in 
Londen. Terug in Nederland kwam ik al snel in de reclame terecht, 
waar ik twintig jaar bij verschillende reclamebureaus heb gewerkt, 
o.a. als directie- en accountsecretaresse, Creative Assistant, Account 
Executive en Information Manager. 

Ing. h. (henk) hoogcarspel (hoogh)
Functie: Ik ben docent bij de vakgroep System Network Engineering.
Vooropleiding: HTS-Elektrotechniek, Alkmaar.
Werkervaring: Na mijn opleiding HTS-elektrotechniek heb ik ge-
werkt als project-engineer bij verschillende bedrijven als Matthew 
Hall Keynes, Nederland-Haarlem en GTI. Daarna vond ik tijd om 
eens iets heel anders te gaan doen en heb ik beroepsmatig twee jaar 
lang gewerkt als zeilinstructeur. Vanaf maart 1989 ben ik verbonden 
aan de HvA.
Vakgebied: Windows NT, PC-configuraties, Local Area Networks 
en Operating Systems.
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B.w. (wilma) van hoogenhuyze (hoogb)
Functie: docent Prof en loopbaanadviseur voltijd en deeltijd.
Vooropleiding: Pedagogische Academie, opleiding voor Logopedie 
en Foniatrie, opleiding tot assessor, diverse communicatietrainingen,  
opleiding tot coach.
Werkervaring:verschillende functies in het onderwijs, de gezond-
heidszorg  en het bedrijfsleven. 

e. (egbert) hulsman (hulse)
Functie: Docent informatica
Vooropleiding: Natuurkunde aan de UvA.
Werkervaring: Als docent ben ik werkzaam geweest binnen verschil-
lende opleidingen van de HvA. Aanvankelijk als docent Natuurkunde 
bij de opleiding Fysiotherapie, later als docent Wis- en Natuurkunde 
bij de opleiding voor laboratoriumonderwijs en chemische techno-
logie. Sinds 2001 ben ik werkzaam bij Information Engineering in 
Almere. Zowel in Amsterdam als Almere verzorg ik onderwijs op 
de vakgebieden software engineering, programmeren (Java, C#), 
databases, datawarehousing en datamining, informatiebeveiliging.

D. (Diana) de jong (jongd)
Functie: Docent Professional skills, Loopbaanadviseur.
Vooropleiding: Ik heb de lerarenopleiding Engels en Nederlands 
gedaan. In de loop der jaren heb ik dit aangevuld met een opleiding 
tot redacteur en diverse train-de-trainers.
Werkervaring: Ik ben vanaf 2000 zelfstandig trainer/ educatief ont-
wikkelaar/ projectleider. Ik geef veel (bedrijfs)trainingen Engels, 
schrijfvaardigheden en communicatie. Voorbeelden van projecten 
die ik de afgelopen jaren heb gedaan: het ontwikkelen van een uitge-
breide digitale leeromgeving voor redacteuren (als projectleider) en 
een training Assessment and evaluation voor universitair docenten 
uit ontwikkelingslanden (als ontwikkelaar en trainer).
Hobby’s: muziek (maken en luisteren), schaatsen, skiën, lezen, reizen.
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m. (marijke) Kaat (kaatm)
Functie: docent vakgroep System en Network Engineering (1 dag/ 
week) 
Vooropleiding: Informatica aan de UvA, afstudeerproject in de beeld-
verwerking 
Werkervaring: Ik werk sinds 2000 bij de Nederlandse NREN (Na-
tional Research and Education Network) SURFnet op de afdeling 
Netwerkdiensten. Van 1995 tot 2000 werkte ik als technisch consul-
tant bij het SURFnet Expertise Centrum (SEC), een commercieel 
dochterbedrijf van SURFnet. Daarvoor werkte ik bij SARA op het 
Network Operations Center (NOC). Daar deden we het dagelijkse 
operationeel beheer van diverse netwerken, o.a. van de UvA en 
SURFnet.

Ing. I. (Iraj) Khaksar (khaki)
Functie: Onderwijsmanager deeltijd Informatica.
Vooropleiding: Ik heb in Iran (mijn geboorteland) aan de Teheran 
Universiteit Elektrotechniek gestudeerd, dat heb ik in Nederland 
ook nog eens gedaan en verder een aantal post hbo-opleidingen en 
cursussen (Technisch en management) gevolgd.
Werkervaring: Na een aantal jaren bedrijfservaring (o.a. bij DSM) 
ben ik in 1993 het onderwijs ingegaan. Daarin heb ik van alles en 
nog wat gedaan: les gegeven, studenten begeleid, een opleiding (tech-
nische informatica) ontwikkeld, en een aantal opleidingen leiding 
gegeven en onderwijsvernieuwing aangestuurd. Op dit moment ben 
ik voor de helft van mijn tijd onderwijsmanager deeltijd informatica 
en voor de andere helft werk ik voor Platform Bèta Techniek in de 
functie van kennismakelaar.

a. (astrid) Kleijn (kleaj)
Functie: Medewerker onderwijsbureau. Ik houd me bezig met de 
tentamenorganisatie en verder kunnen studenten, docenten en staf-
medewerkers bij mij terecht met allerlei vragen.
Vooropleiding: Na de mavo heb ik de studie Toeristisch Management 
gevolgd aan het MTRO in Utrecht en deze met succes afgerond. Twee 
jaar geleden ben ik begonnen met de opleiding managementassistent 
bij Schoevers Amsterdam.
Werkervaring: de afgelopen tien jaar ben ik werkzaam geweest in 
het toerisme. Tussentijds heb ik ook gewerkt als secretaresse bij een 
IT-bedrijf.
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r. (ronald) Kleijn (kleir)
Functie: vakdocent IT (Service) Management en Databases, loop-
baanadviseur en projectleider van diverse (internationale) projecten 
bij Informatica en Technische Informatica en daarbuiten.
Vooropleiding: MBO Technische Informatica, HBO Informatica en 
bezig met de studie Informatiekunde bij de UvA.
Werkervaring: Eerst korte carrière als softwareontwikkelaar bij het 
IT-Bedrijf van de GAK-Groep, maar ik wilde toch verder studeren. 
Tijdens mijn studie een softwareontwikkelingbedrijf gestart. Daarin 
ontwikkelden wij soft- en hardware voor operatiekamers van hart-
centra. Na een succesvolle periode in Europa, en de start in Amerika, 
ben ik uit het bedrijf gestapt en begonnen als docent.
Overig: In mijn vrije tijd doe ik aan brandingkanoën in de Noordzee 
bij Castricum, wandelen in de bergen tussen Noorwegen en Zweden 
en ‘standaard’ dingen als lezen, fietsen, tuinieren en klussen.

e. (eric) Klok (kloke)
Functie: Docent Game Development.
Vooropleiding: HTS Elektrotechniek, Technische Computerkunde.
Werkervaring: Na mijn opleiding heb ik ongeveer tien jaar gewerkt 
als systems engineer en projectmanager bij de dagbladen van PCM 
uitgevers. In de laatste jaren daarvan was ik verantwoordelijk voor 
de techniek bij de lancering van de eerste websites van de Volks-
krant en Trouw. Daarna ben ik een aantal jaren werkzaam geweest 
als projectmanager, technical director en engagement manager bij 
een middelgrote webbouwer met als specialisatie CMS systemen. 
Sinds 2002: medeoprichter/eigenaar van serious games ontwikkelaar 
PixelPixies.

richard de Koning (konrk)
Functie: Docent Software Engineering
Vooropleiding: Bedrijfskundige Informatica, Universiteit Twente.
Werkervaring: Van de vele titels die de ICT rijk is hebben er ook 
de nodige op mijn visitekaartjes gestaan; de score is nu fifty fifty; 
de helft in het bedrijfsleven en de helft in het onderwijs. Als on-
dernemer waren mijn laatste projecten voor de KPN, de IND en 
de Staten Generaal in de rol als ontwikkelaar, informatieanalist en 
management consultant.
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Drs. n. (nora) Kouwenhoven (kouwn)
Functies: Propedeuseteammanager, instroomcoördinator en do-
cent communicatieve vaardigheden, Verder geef ik PROF en ben 
ik loopbaanadviseur.
Vooropleiding: Nederlandse taal- en letterkunde, UVA, een opleiding 
journalistiek en een certificaat om Nederlands als tweede taal te 
mogen geven...
Werkervaring: Mijn belangrijkste werkervaring is het onderwijs, 
want dat doe ik al heel lang en het bevalt me nog steeds prima.
Vakgebieden: Taalbeheersing mondeling en schriftelijk, sollicita-
tietraining, presentatietechnieken, PROF en Nederlands voor an-
derstaligen.

Dr. ir. B.j.a. (Ben) Kröse (krobj)
Functie: Lector Digital Life
Vooropleiding: Afgestudeerd en gepromoveerd aan de Technische 
Universiteit Delft.
Werkervaring: Na mijn promotie een aantal jaren aan het California 
Institute of Technology, daarna de Universiteit van Amsterdam (In-
formatica Instituut) en sinds ca. vijf jaar ook parttime de Hogeschool 
van Amsterdam.

Ing. m.l. (merijn) van der laag (laaml)
Functie: Docent aan de opleidingen Informatica en Technische In-
formatica. Ik houd mij bezig met projecten, voor zowel eerstejaars 
als tweedejaars studenten. Binnen deze projecten vervul ik verschil-
lende rollen, zoals coach, opdrachtgever en consultant. Verder ben 
ik betrokken bij het programma PROF en ben ik loopbaanadviseur 
van een eerstejaars groep.
Vooropleiding: Voordat ik ging studeren op de HIO heb ik de MTS in 
Amersfoort gedaan. Ik heb daar Elektrotechniek met als afstudeer-
richting Telematica gedaan.
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j. (jo) lahaye (lahaj)
Functie: Projectleider WOSI ; een leerbedrijf waar studenten leren om 
in grote, complexe projecten op een professionele manier software te 
ontwikkelen. WOSI heeft echte klanten, die de software gebruiken. 
Trefwoorden: object georiënteerd programmeren, Spring, Hibernate.
Vooropleiding: VWO-B (Henric van Veldeke college Maastricht). Via 
Psychologie en Politicologie naar de studie Massacommunicatie aan 
de UvA. De afstudeerscriptie werd echter nooit afgemaakt.
Werkervaring: 1982-1999: programmamaker, hoofd nieuwe me-
dia VARA, gedelegeerd projectmanager NOS. Vanaf 2000 als ICT-
projectmanager voor tal van organisaties gewerkt. Huidige functies: 
voorzitter HollandOpen en directeur IRP, innovatief ICT-bedrijf dat 
vooral in de mediasector actief is.

Drs. s. (stefan) leijnen (leijs)
Functie: Docent Game Development
Vooropleiding: Technische Kunstmatige Intelligentie, Universiteit 
Utrecht
Werkervaring: Tijdens mijn studie heb ik een bedrijf opgezet voor 
mobile software. Daarnaast heb ik als freelance developer gewerkt op 
diverse terreinen (o.a. games, search en intranet) en lesgegeven aan 
het James Boswell Instituut. In 2009 ben ik in Canada begonnen met 
mijn promotie onderzoek, dat ik sinds dit jaar in Nederland voortzet. 
Het onderwerp hiervan is Artificial Creativity, oftewel of het voor 
computers mogelijk is om out of the box te denken.

a. Y. (alexía) makris (makra)
Functie: Medewerker onderwijsbureau.
Vooropleiding: Ik heb een bèta achtergrond, heb zelfs een blauwe 
maandag natuur- en sterrenkunde gestudeerd. Helaas heb ik dit 
nooit afgerond. Opleiding Music Management aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht. Hier heb ik een internationale Master in 
Arts Management (richting muziek) behaald.
Werkervaring: Ik werk hiernaast al tien jaar bij de Melkweg, begon-
nen als fouilleerder en nu als garderobemedewerker en roosteraar. 
Tussendoor diverse overige werkzaamheden, van receptionist en  
archiveerder bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg tot 
artiestenbegeleider bij een multidisciplinair festival. 
Interesses: Films (bios en thuis), concerten bezoeken, reizen/vakantie, 
met  vrienden koffie drinken, uit eten en barbecueën in de zomer.
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D. (Douwe) van der meer (meerd)
Functie: Docent bij vakgroep System & Network Engineering
Vooropleiding: Culturele Studies en Engelse Taal- en Letterkunde 
aan de UvA.
Werkervaring: Begin jaren ‘90 een jaar bij HP als Inventory Integrity 
Specialist. Vijf jaar als Customer Support Representative voor Pro-
ductline Nortel (KPN). Zeven jaar bij de Belastingdienst Centrum 
voor ICT als netwerkspecialist. Sinds 2007 docent SNE. De uitdaging 
van het docentschap ligt voor mij in het leggen van een link tussen 
de opleiding en het bedrijfsleven. Verder probeer ik bij te dragen 
aan de maatschappelijke interactie  tussen de HvA en Amsterdam.
Interesses: motoren, muziek (actief en passief), sport, gezond koken,  
lekker eten en...en...teveel hobby’s en te weinig tijd!

r.m. (robert) meijeringh (meijr)
Functie: Docent Wiskunde.
Vooropleiding: Bedrijfswiskunde (HvA) en Wiskunde (UU), en mo-
menteel bezig met Theoretische Filosofie (UU).
Werkervaring: Sinds 1998 werkzaam bij verschillende instituten van 
de Hogeschool van Amsterdam met hier en daar een uitstapje naar 
het bedrijfsleven.
Interesses: (Filosofie van de) wiskunde, muziek, bergbeklimmen.

Drs. w.e. (wally) de munk (munwe)
Functie: Hoofdfase manager van Technical Computing en de rich-
tingen Game Development en Human Centered Design. Daarnaast 
docent Interaction Design, Datavisualisatie, docent binnen het pro-
gramma PROF, loopbaanadviseur en diverse rollen binnen de eerste- 
en tweedejaars projecten.
Vooropleiding: Pedagogische Academie, Pedagogische Wetenschap-
pen aan de UvA, Opleiding Docent Informatica aan de Algemene 
Hogeschool Amsterdam.
Werkervaring: Docent informatica en programmeur bij Stadsdeel 
Noord, auteur van computerboeken en freelance automatiserings-
adviseur.
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Drs. a. (ahmed) nait aicha (naita)
Functie: Docent en onderzoeker Informatica. Mijn expertise ligt 
op het gebied van Software Engineering in de breedste zin. Als on-
derzoeker binnen het lectoraat Digital Life houd ik mij bezig met 
activiteitenherkenning uit data afkomstig van sensornetwerken, ge-
bruikmakend van wiskundige algoritmen. Ik vind het belangrijk dat 
studenten onderzoekservaring opdoen. Ik streef dan ook ernaar (ex-
cellente) studenten te betrekken bij het onderzoek in het algemeen. 
Vooropleiding: Wiskunde, VU en de postdoctorale opleiding Wis-
kunde voor de industrie, TU Eindhoven met als specialisatie de 
vakgebieden Operations Research en statistiek.
Werkervaring: Twee jaar als consultant bij een ICT-bedrijf dat zich 
bezighoudt met het ontwikkelen, implementeren en beheren van be-
slissingsondersteunende systemen voor Operations Research en ICT. 

Drs. m.l.c. (marlies) nijenhuis-stelder (nijen)
Functie: Docent Engels bij Informatica en Technische Informatica en 
medewerker Internationalisering. Studenten die tijdens hun studie in 
het buitenland willen studeren of stage lopen kunnen bij mij terecht. 
Tevens houd ik mij bezig met excursies en kortlopende projecten in 
het buitenland voor studenten.
Vooropleiding: doctoraal Engelse taal- en letterkunde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Beëdigd vertaler
Werkervaring: Docent Engels aan diverse middelbare scholen en aan 
een mbo. Tevens heb ik jarenlang een taleninstituut gehad. Sinds 
1990 ben ik werkzaam bij (Technische) Informatica.

Drs. p.j. (peter) odenhoven (odepj)
Functie: docent Wiskunde. Zal ingezet worden op een interessante 
mix van klussen.
Vooropleiding: doctoraal Wiskunde aan de Vrije Universiteit te Am-
sterdam.
Werkervaring: Ik ben in 1982 begonnen als invaller voor een wis-
kundedocent op het Cartesius Lyceum in Amsterdam. In 1990 ben 
ik gaan werken bij de Hogeschool Holland bij de opleiding Bedrijfs-
kundige Informatica. In 2000 stapte ik over naar de Hogeschool van 
Amsterdam. Mijn aldaar ontwikkelde specialismen zijn Business 
Process Management en Business Intelligence. 
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msc t.j.m. (tim) van oosterhout (oostj)
Functie: Onderzoeker.
Vooropleiding: Kunstmatige Intelligentie, Cognitive Science (UvA).
Werkervaring: Na het behalen van mijn master ben ik nog even bij
de UvA blijven hangen als programmeur in een onderzoeksgroep. 
Toen dat project was afgerond heb ik meegewerkt aan de technische 
kant van Webchair, een videocommunicatiemiddel. Nu werk ik naast 
mijn functie aan de HvA ook nog bij een klein startend gamebedrijf.

Drs. w.p. (wilko) oskam (oskwx)
Functie: docent Engels
Vooropleiding: Engelse taal en cultuur aan de Universiteit van Am-
sterdam. De Economische wetenschappen aan de Vrije Leergangen 
van de Vrije Universiteit.
Werkervaring: Sinds 1986 bij verschillende hbo- en mbo-instellingen 
werkzaam geweest als docent Engels en Bedrijfseconomie. Mijn 
Interesses zijn lezen en reizen.

Drs. K. (Karel) pieterson (piekk)
Functie: Docent informatica.
Vooropleiding: HEAO Bedrijfkundige Informatica Groningen (Hes-
G), Master Software Engineering bij de UvA.
Werkervaring: Sinds 1985 in de ICT bij de 2e Nederlandse internatio-
nale verzekeraar. Zowel uitvoerend als leidinggevend, van ontwik-
kelaar (o.a. C++, Java) tot meewerkend voorman en manager van 
groepen. Van 1999 tot 2003 in Florida (als webmaster). Bij de HvA 
sinds 2004 als docent SE. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van 
SE met een specifieke belangstelling voor het voortraject en mobile 
development, maar ik ben van alle ICT-markten thuis.
Naast lesgeven ben ik binnen de opleiding verantwoordelijk voor de 
coördinatie van het 2e jaar en ben ik lid van de examencommissie.
In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met fotografie, muziek (passief 
en actief), het leren van Italiaans, racefietsen en hardlopen.
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m. a. (miguel) pineda (pinem)
Functie: Labbeheerder (Technische Informatica).
Vooropleiding: Ir. Elektrotechniek en Telecommunicatie (Universi-
dad del Cauca, Colombia).
Werkervaring: In 1983 werkte ik bij het Gemeentelijk Telefoonbe-
drijf in Cali, Colombia. Daar vervulde ik verschillende functies in 
preventief en correctief onderhoud van het telefoonnetwerk (Project 
Manager). Tussen 1994 en 1998 werkte ik als Operationeel Manager 
bij de Spaanse Telefónica in Lima, Peru (installatie van infrastruc-
tuur voor vaste telefonie en kabeltelevisie). Sinds eind 1998 woon ik 
met mijn Nederlandse vrouw en onze kinderen in Amsterdam. In 
de afgelopen jaren heb ik bij Imtech Telecom en bij UPC gewerkt. 
In september 2006 ben ik met heel veel zin begonnen bij de HvA.
Hobby’s: Tennissen, lezen, muziek, koken, klussen.

B. (Bert) pinkster (pinkb)
Functie: docent informatica
Vooropleiding: Fysische geografie; onderwijsbevoegdheid aardrijks-
kunde. Docentenopleidingen economie, informatica en logistiek. 
Een aantal informaticacursussen waaronder MCSE en MCT.
Werkervaring: Docent op MAVO, HAVO, VWO, MEAO en MBO. 
Freelance IT-trainingen. Enkele jaren conrector, afdelingsmanager 
en projectleider bij de start van de ROC’s. Sinds 2000 bij de HvA, ge-
ruime tijd bij Information Engineering in Almere. Van 2007 tot 2010 
daarnaast voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de 
HvA. Naast het werk stop ik energie in het maken van boeken op 
IT-gebied. Overige hobby’s: reizen, fotografie en het verzamelen van 
opvallende microcomputers van voor 1990 en oude fototoestellen.

e. (eric) ravestein (ravee)
Functie: Docent Informatica.
Vakken: Programmeren in Java, Object Oriëntatie, Client/Server, 
projecten I-mode en Global Flex Solutions.
Speciale interesse: 3D-programmeren, simulatietechnieken, Software 
engineering, programmeertalen, algoritmiek en efficiëntie.
Vooropleiding: TH Delft wiskunde en Informatica, IBO Zeist Be-
drijfskunde.
Werkervaring: Hoofd Helpdesk Reaal Verzekering, Hoofd auto-
matisering De Hypothekers Associatie (ja zeker, De Hypotheker), 
Zelfstandige.
Hobby’s: Hiken (lange afstand wandelen), jachthondentraining, pro-
beren muziek te maken (hobo) en naar mensen luisteren die wel 
goed muziek kunnen maken.
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Drs. a.w. (Bert) rengelink (rengb)
Functie: Docent Informatica.
Vooropleiding: Kunstmatige Intelligentie en “sociaal wetenschap-
pelijke Informatica”.
Werkervaring: Na mijn opleiding ben ik gaan werken als program-
meur voor een multimediaal courseware bedrijf. Na twee jaar ben 
ik zelfstandig gaan werken als onderzoeksbureau. Dit laatste ben ik 
gaan combineren met het geven van computertrainingen aan het 
bedrijfsleven, programmeer trainingen in verschillende talen (VB, 
VBA, C, C++ en Java). Na deze periode werkte ik als technisch con-
sultant bij een aantal grote, vooral Japanse, bedrijven. Daarna heb 
ik in de functie van Business information manager geparticipeerd 
in een verscheidenheid van projecten: het opzetten van een pan- 
Europees intranet en internet, document- en recordmanagement, 
CRM, een portal pilot en business intelligence.

Ing. f. (ferry) rietveld (rietf)
Functie: Leerplancoördinator Telematica
Vooropleiding: LTS elektrotechniek, MTS elektronica en HTS tech-
nische computerkunde.
Werkervaring: Ik ben sinds 1987 in dienst van de Hogeschool en 
ben begonnen als systeembeheerder. Vanuit die functie heb ik de 
overstap naar het onderwijs gemaakt: eerst alleen voor de practica 
programmeren, maar later ook voor de theorievakken. Ik geef nu de 
vakken Operating systemen, internetworking, Network management 
en Unix voor gebruikers. Ook begeleid ik het derdejaars EDI-project 
en het vierdejaars project telematica.

Ir. c.j. (Kees) rijsenbrij (rijcj)
Functie: Opleidingsmanager voor de voltijdopleidingen Informatica, 
Technische Informatica en Interactieve Media. Tevens ben ik betrok-
ken bij  enkele projecten zoals EXPO, Get Connected en Railcab.
Vooropleiding: TU Delft elektrotechniek, specialisatie elektronica.
Werkervaring: Na mijn studie heb ik twee jaar bij de ITU van de 
Verenigde Naties gewerkt in Somalië als assistent-deskundige bij 
de PTT van dat land. Daarna heb ik op een havo/vwo in Amster-
dam natuurkunde gedoceerd en gewerkt als productmanager bij 
een medisch optisch bedrijf. Ik ben zes jaar hoofd opleiding Elek-
trotechniek geweest bij de HvA en was daarna projectleider van het 
project Samenwerking Vernieuwing Techniek. De laatste vijf jaar 
was ik teamleider van de opleiding Technische Informatica en sinds 
2007 opleidingsmanager voor de voltijdopleidingen. Vanaf dit jaar 
ben ik ook opleidingsmanager van de opleiding Interactieve Media.
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Th. (Theo) ris (ristp)
Functie: Ik ben Theo Ris (docent) en maak deel uit van de ITM- en 
HCD-expertisegroep. Daarnaast ben ik PROF-docent en begeleid 
ik als loopbaanadviseur studenten naar hun toekomstige beroep; 
want wat is er nu mooier om aan je verlangen te werken om ‘te 
worden wie je bent’.
Vooropleiding: Diverse opleidingen/cursussen op het gebied van 
informatica, coaching, begeleiding en de studie Informatica aan de 
Haagse Hogeschool.
Werkervaring: Ik ben al geruime tijd werkzaam in het onderwijs. 
Hiervoor heb ik bijvoorbeeld gewerkt bij de Hogeschool Rotter-
dam e.o. Vanuit mijn werkzaamheden bij de Hogeschool heb ik 
regelmatig projecten gedaan zoals uitgezet door het Ministerie van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Ik wens iedereen een suc-
cesvol studiejaar toe.

ir. r.a. (riemer) van rozen (rozer)
Functie: Docent en onderzoeker. Onderzoekt nieuwe methoden, 
talen en gereedschappen voor het vroegtijdig opsporen en herstellen 
van fouten in software productie. Geeft les in onderwerpen gerela-
teerd aan software engineering en programmeertalen.
Vooropleiding: Technische Informatica, Universiteit Twente.
Werkervaring: Werkte als student-assistent voor het vak vertaler-
bouw aan de Universiteit Twente en voltooide daar zijn master thesis 
bij de groep “Formal Methods and Tools”. Was als embedded soft-
ware engineer bij EchoStar Europe onder andere verantwoordelijk 
voor het ontwerpen van tooling voor testautomatisering en software 
development kits voor embedded service oriented architectures. 
Heeft ervaring met verschillende programmeertalen en platforms.

Drs. ir. r. (ruud) slokker (slokr)
Functie: Docent technische informatica.
Vooropleiding: Wiskunde (specialisaties: kansrekening en mathema-
tische fysica), UvA en toegepaste wiskunde, TU Delft.
Vakgebieden: Embedded systemen, industriële automatisering, 
wiskunde, programmeren, analoge en digitale elektronica, digitale 
signaalbewerking, telecommunicatie en cryptografie.
Werk: Sinds augustus 2004 werk ik bij de HvA op de afdelingen 
technische informatica en elektrotechniek.
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Drs. h.c. (heleen) stapel (stahc)
Functies: Docent communicatieve vaardigheden, docent van het pro-
gramma PROF in het tweede jaar voltijd, loopbaanadviseur, coach en 
procesconsultant in projecten, docent didactische leerlijn, begeleider 
tutoren, docent Survival Dutch aan buitenlandse studenten die voor 
een semester of een jaar aan de hogeschool komen studeren.
Vakgebieden: Nederlands voor anderstalige studenten, presentatie-
technieken, schriftelijke rapportage, projectbegeleiding, beoordeling 
stagepresentaties, intervisie, Russisch.
Vooropleiding: Doctoraal Russische taal- en letterkunde aan de UvA, 
postdoctoraal Nederlands als tweede taal, opleiding supervisie en 
andere professionele begeleidingsvormen.
Werkervaring: Organisator en reisleider Ruslandreizen, supervisie en 
intervisie, vertaalster Russisch/Nederlands, docent Russisch, docent 
Nederlands als tweede taal, docent bij het Taal- en Schakelonder-
wijscentrum van de HvA.

Ing. r. (remco) van swieten (swier)
Functies: Docent Human Centered Design, Game Design en Game 
Development, Loopbaanadviseur in het eerste jaar, PROF-docent in 
het eerste en tweede jaar, coach.
Vooropleiding: Informatica, Hogeschool van Amsterdam
Werkervaring: Naast (Technische) Informatica heb ik drie jaar les-
gegeven bij de opleiding Interactieve Media waar ik naast coach en 
loopbaanbegeleider ook les heb gegeven in webdevelopment in de 
breedste zin van het woord.

Drs. m (marten) teitsma (teitm)
Functie: Docent Technische Informatica (Industriële Automatise-
ring), Software Engineering, Professionele Vaardigheiden.
Vooropleiding: NLO Aardrijkskunde en Maatschappijleer, Wijsbe-
geerte aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
Werkervaring: MBO in Gouda en inmiddels meer dan tien jaar 
aan de HvA. Naast het lesgeven doe ik promotieonderzoek naar 
het automatisch genereren van vragen ter verhoging van situation 
awareness aan de UvA. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op: 
oege.ie.hva.nl/~teitm
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D. (Dop) terlingen (terdx)
Functie: docent Human Centered Design/Game Design.
Werkervaring: zelfstandig ondernemer, docent Hogeschool Inhol-
land

Dr. m.j.a. (mettina) Veenstra (veemx)
Functie: Bijzonder Lector Interactive Public Screens.
Vooropleiding: Informatiekunde (kunstmatige intelligentie en taal-
technologie) en promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). 
Werkervaring: Vóór mijn aanstelling als Assistent in Opleiding aan 
de RuG (1992-1996) gewerkt bij PinkRoccade en erna bij een kleine 
multimedia-uitgeverij in Amsterdam. In 1998 als onderzoeker gaan 
werken bij het Telematica Instituut, dat sinds 2009 Novay heet. Vijf 
jaar lang ben ik daar hoofd geweest van de onderzoeksgroep Media 
Interaction. In deze groep hielden we ons bezig met aanbevelings-
systemen en andere oplossingen om gebruikersvriendelijk te zoeken 
in en te browsen door grote collecties video en tekst. Eind 2008 de 
overstap gemaakt naar een nieuw onderwerp: beeldschermen in de 
openbare ruimte. Aan dit onderwerp werk ik nu drie dagen per week 
bij Novay en twee dagen per week als lector aan de HvA.

Drs. a.c. (lydia) Veldhuis (velda)
Functie: Hoofd onderwijsbureau. 
Vooropleiding: Propedeuse Psychologie (UvA), Doctoraal Com-
municatiewetenschap (UvA), Coaching voor Professionals (School 
voor Coaching) 
Werkervaring: Een jaar als communicatiemedewerker gewerkt bij 
een reclamebureau, toen zes, zeven jaar freelance gewerkt als tekst-
redacteur bij o.a. Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en als bureau-
redacteur bij TROS Kunst & Drama. Vervolgens vier jaar bij het 
Amerikaanse softwarebedrijf Borland gewerkt o.a. als Training De-
velopment Manager voor Noord-, Oost- en Zuid-Europa, Afrika en 
Midden-Oosten. Daarna ruim anderhalf jaar hoofd onderwijsbureau 
Interactieve Media (HvA) en sinds januari 2008 hoofd onderwijsbu-
reau bij (Technische) Informatica. Tijdelijk hiernaast ook werkzaam 
als projectleider bij Domein Onderwijs & Opvoeding.
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j. (judith) Vissel (visjy)
Functie: Medewerker onderwijsbureau, cijferadministratie voltijd
Vooropleiding: Voeding en Diëtetiek, Haagse Hogeschool (niet af-
gerond), elektronisch voorbereider (DTP’er)
Werkervaring: Verschillende administratieve banen. Daarnaast ook 
werkzaam als freelance DTP’er

Ing n.Y. (nynke) de Vries (vrien)
Functie: Docent en loopbaanadviseur in verschillende fasen van de 
opleiding. Ik verzorg lessen op het gebied van IT (Service) Manage-
ment, informatieverwerking, datamodelleren en databases en ook 
ben ik een ‘PROF-docent’. In alle jaren werk ik mee aan projecten in 
verschillende rollen: opdrachtgever, begeleider, consultant, auditeur 
en beoordelaar.
Vooropleiding: HIO, Haagse Hogeschool, 2001, studierichting Ma-
nagement en Beheer van de Informatievoorziening. Eerder heb ik 
een omscholing Systeembeheer kleine systemen gedaan (1989). Nog 
langer geleden ben ik aan de Sociale Academie als maatschappelijk 
werkster afgestudeerd (1976).
Werkervaring: Vanaf 1990 ben ik werkzaam als docent informatica, 
eerst bij een Vrouwenvakschool en sinds 1999 bij (Technische) In-
formatica. Voor 1990 heb ik in de kinderopvang gewerkt.

e. (ellen) waterman (watee)
Functie: Docent wiskunde en databases, loopbaanadviseur.
Vooropleiding: Lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde en infor-
matica, eerstegraads wiskunde, diverse cursussen op het gebied van 
databases, data warehousing en BI.
Werkervaring: Ik heb een aantal jaren lesgegeven in wiskunde, na-
tuurkunde en informatica op diverse middelbare scholen door Ne-
derland heen. Ik heb wiskunde gedoceerd aan de UvA. Ik ben drie 
jaar uitgezonden geweest naar Botswana en heb daar lesgegeven aan 
een Secondary School. Daarnaast heb ik wiskunde en informatica 
gedoceerd aan de vooropleiding van de Universiteit van Botswana. 
Bij terugkomst begonnen bij de HvA.
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a.j. (adriaan) wormgoor, ma (worma)
Functies: parttime coach/tutor Human Centered Design en docent 
Game Design.
Vooropleiding: Interaction Design (MA), Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht.
Werkervaring: Na de opleiding Interaction Design bij een ICT-
dienstleverancier als user experience designer ervaring opgedaan 
met gedetacheerd worden in grote ICT-organisaties. Het kleinscha-
lige lokte en begin 2009 met oud-studiegenoten het bedrijf Fource-
Labs opgericht; wij ontwerpen sociale spelmomenten in de fysieke 
ruimte. In 2008 per toeval het onderwijs in gerold en dat beviel. Heel 
blij om de kans te hebben gekregen op de HvA te komen werken, 
wat ik sinds september 2009 met plezier doe.

r. (romeo) zwart (zwarr)
Functie: Docent SNE.
Vooropleiding: Afgestudeerd als biochemicus in een bijzonder ob-
scure niche van de biochemie op het raakvlak van celbiologie en 
informatica met als onderwerp 3D-beeldverwerking en -beeldana-
lyse van chromosomen. Het bijvak Informatica kwam goed van pas. 
Werkervaring: Vooral op het gebied van computernetwerken en 
netwerkapplicaties. Ik werkte bij SARA aan het operationeel beheer 
van netwerken o.a. van de UvA en SURFnet. Daarna aan de ontwik-
keling van allerlei netwerkdiensten van en voor AT&T, o.a. firewalls 
en VoIP, vervolgens voor AT&T Wireless aan de ontwikkeling en 
standaardisatie van de architectuur van 3G wireless (UMTS). De 
laatste jaren bracht ik door bij de Amsterdam Internet Exchange. Die 
beheert/ontwikkelt een laag 2 netwerk waar alle grote, en de meeste 
kleinere regionale, ISP’s en content providers verkeer uitwisselen.
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code achternaam Voornaam Kamer tel. email
agtmh agterbos Marieke E2.12 1601 m.h.agterbos@hva.nl
bakih Bakir Hatice E0.28 1688 h.bakir@hva.nl
bierm Bierbooms Mieke E1.04 1643 m.j.bierbooms@hva.nl
boerg Boer, de Gerke E3.18 1672 g.f.de.boer@hva.nl
bollk Bollen Koen E2.12 1651 k.bollen@hva.nl
bombc Bombeld Carla E1.16 1625 c.a.bombeld@hva.nl
breud Breuker Dennis E3.18 1645 d.m.breuker@hva.nl
broef Broersma Freark E2.18 1604 f.j.broersma@hva.nl
browc Brouwer Willem E1.40 1683 w.brouwer@hva.nl
brdax Bruijn, de Atze E3.12 1623 a.de.bruijn@hva.nl
derrj Derriks Jan E2.12 1674 j.derriks@hva.nl
doesc Does, van der Claar E3.12 1602 c.van.der.does@hva.nl
dorjx Dormans Joris E2.18 1686 j.dormans@hva.nl
dugjf Dugour Frans E3.12 1670 j.f.dugour@hva.nl
dzebs Dzebric Slobodanka E1.02 1668 s.dzebric@hva.nl
efenz efendijeva Zarina E1.18 z.efendijeva@hva.nl
eijka eijkhoudt Arnim E3.24 1689 a.eijkhoudt@hva.nl
elsin elsing Ingrid E1.02 1666 i.elsing@hva.nl
esmar esmaili Reza E3.22 1673 r.esmaili@hva.nl
estvc est, van Casper E2.32 c.van.est@hva.nl
feesa feest, van der Stephan E2.18 1603 s.a.b.van.der.feest@hva.nl
fretv freeve Tamar E1.04 1642 t.v.k.freeve@hva.nl
gerrj gerritsen Jarno E5.08 1540 j.w.g.gerritsen@hva.nl
graat graaf, de Temmi E1.16 1653 t.e.m.de.graaf@hva.nl
haanj haan, de Jeanine E0.28 1630 j.de.haan@hva.nl
heind heinhuis Dick E3.14 1693 d.heinhuis@hva.nl
heljf hellings Jan E3.14 1654 j.f.hellings@hva.nl
hensj henseler Hans E4.12 1619 j.henseler@hva.nl
hoech hoekendijk Carla E2.20 1606 c.h.hoekendijk@hva.nl
hoeex hoeksema Elmer E1.02 1612 e.hoeksema@hva.nl
giljm hofstra-gilissen Janet E1.22 4021 j.m.hofstra@hva.nl
hogmx hogeweg Margreet E0.28 1622 m.hogeweg@hva.nl
hoogh hoogcarspel Henk E3.24 1650 h.hoogcarspel@hva.nl
hoogb hoogenhuyze, van Wilma E1.16 1685 b.w.van.hoogenhuyze@hva.nl
hulsx hulsman Egbert E1.02 1613 e.r.hulsman@hva.nl
jongd jong, de Diana E3.24 1659 d.de.jong@hva.nl
kaatm Kaat Marijke E3.24 1608 m.kaat@hva.nl
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khaki Khaksar Iraj E1.02 1618 i.khaksar@hva.nl
kleaj Kleijn Astrid E0.28 1607 a.j.kleijn@hva.nl
kleir Kleijn Ronald E3.16 1669 r.kleijn@hva.nl
kloke Klok Eric E2.18 1603 e.klok@hva.nl
konrk Koning, de Richard E2.20 1628 r.k.koning@hva.nl
kouwn Kouwenhoven Nora E1.20 1646 n.kouwenhoven@hva.nl
krobj Kröse Ben E4.14 1632 b.j.a.krose@hva.nl
laaml laag, van der Merijn E3.16 1641 m.l.van.der.laag@hva.nl
lahaj lahaye Jo E5.14 1692 j.lahaye@hva.nl
leijs leijnen Stefan E2.18 1605 s.leijnen@hva.nl
makra makris Alexia E0.28 1610 a.y.makris@hva.nl
meerd meer, van der Douwe E3.24 1614 d.van.der.meer@hva.nl
meirm meijeringh Robert E1.18 1655 r.m.meijeringh@hva.nl
munwe munk, de Wally E2.20 1648 w.e.de.munk@hva.nl
naita nait aicha Ahmed E3.22 1667 a.nait.aicha@hva.nl
nijen nijenhuis-stelder Marlies E1.22 1652 m.l.c.nijenhuis-stelder@hva.nl
odepj odenhoven Peter E1.18 p.j.odenhoven@hva.nl
oostj oosterhout, van Tim E4.18 1611 t.j.m.van.oosterhout@hva.nl
oskwx oskam Wilko E1.22 4851 w.oskam@hva.nl
piekk pieterson Karel E3.20 1690 k.k.pieterson@hva.nl
pinem pineda Miguel E0.26 1626 m.p.pineda@hva.nl
pinkb pinkster Bert E1.40 1627 b.pinkster@hva.nl
ravee ravestein Eric E3.20 1658 e.ravestein@hva.nl
rengb rengelink Bert E3.14 1621 b.rengelink@hva.nl
rietf rietveld Ferry E2.12 1678 f.rietveld@hva.nl
rijcj rijsenbrij Kees E1.20 1691 c.j.rijsenbrij@hva.nl
ristp ris Theo E2.32 1649 t.p.j.ris@hva.nl
rozer rozen, van Riemer E3.20 4799 r.a.van.rozen@hva.nl
slokr slokker Ruud E2.12 1687 r.slokker@hva.nl
stahc stapel Heleen E2.32 1682 h.c.stapel@hva.nl
swier swieten, van Remco E2.32 1609 r.van.swieten@hva.nl
teitm teitsma Marten E2.12 1684 m.teitsma@hva.nl 
terdx terlingen Dop E2.18 4622 d.terlingen@hva.nl
veemx Veenstra Mettina E4.06 4022 m.veenstra@hva.nl
velda Veldhuis Lydia E0.28 1664 a.c.veldhuis@hva.nl
visjy Vissel Judith E0.28 1629 j.vissel@hva.nl
vrien Vries, de Nynke E3.18 1671 n.de.vries@hva.nl
watee waterman Ellen E3.22 1656 e.waterman@hva.nl
worma wormgoor Adriaan E2.32 1605 a.wormgoor@hva.nl
zwarr zwart Romeo E3.24 1624 r.zwart@hva.nl
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BIJLAGE VIII JAARROOSTER

1e periode

wk datum p/m Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

35 29-08 / 02-09 1

36 05-09 / 09-09 2 diplomering
37 12-09 / 16-09 3

38 19-09 / 23-09 4

39 26-09 / 30-09 5

40 03-10 / 07-10 6 Buitenlandmanif.
41 10-10 / 14-10 7 Minorenmarkt
42 17-10 / 21-10 8 roostervrij

43 24-10 / 28-10 9

44 31-10 / 04-11 10 AZ AZ AZ

2e periode

45 07-11 / 11-11 1

46 14-11 / 18-11 2

47 21-11 / 25-11 3

48 28-11 / 02-12 4

49 05-12 / 09-12 5

50 12-12 / 16-12 6

51 19-12 / 23-12 7

52 26-12 / 30-12 Kerstreces

1 02-01 / 06-01 8 roostervrij

2 09-01 / 13-01 9

3 16-01 / 20-01 10 AZ AZ AZ AZ AZ

3e periode

4 23-01 / 27-01 1

5 30-01 / 03-02 2

6 06-02 / 10-02 3 diplomering
7 13-02 / 17-02 4

8 20-02 / 24-02 5 proped. uitr. vt
9 27-02 / 02-03 6 roostervrij

10 05-03 / 09-03 7

11 12-03 / 16-03 8

12 19-03 / 23-03 9

13 26-03 / 30-03 10 AZ AZ AZ

4e periode

14 02-04 / 06-04 1 Goede vrijdag

15 09-04 / 13-04 2 2e Paasdag

16 16-04 / 20-04 3

17 23-04 / 27-04 4

18 30-04 / 04-05 Meireces

19 07-05 / 11-05 5

20 14-05 / 18-05 6 Hemelvaartsdag roostervrij

21 21-05 / 25-05 7

22 28-05 / 01-06 8 2e Pinksterdag

23 04-06 / 08-06 9 AZ AZ AZ AZ AZ
24 11-06 / 15-06 10 AZ AZ AZ AZ AZ
25 18-06 / 22-06 11 Dobberdag

26 25-06 / 29-06 12 diplomering proped. uitr. vt

34 20-08 / 24-08

35 27 / 08 / 31-08 AZ AZ AZ / introductie AZ

Start nieuwe schooljaar 2012-2013: 3 september 2012 o.v. AZ = afstudeerzittingen

Onderwijsvrije periode in de zomer: 02-07-2012 t/m 31-08-2012 geen onderwijs




