
INSCHRIJVEN THEMASEMESTER EN MINOR SEMESTER 2 

STUDIEJAAR 2022-2023 

ALGEMEEN 

Het curriculum bij HBO-ICT Deeltijd bestaat voor alle leerroutes uit 8 semesters; de eerste 2 semesters vormen 
de propedeuse. Samen met het 3e semester vormen zij de basisfase. De 5 laatste semesters vormen de 
verdiepingsfase.  

De verdiepingsfase bestaat uit een algemeen themasemester, PP-ICT, verdiepingssemester, minor en het 
afstuderen. In het zesde en zevende semester volgen dan de minor en het verdiepingssemester. Het 
afstuderen vindt plaats in het laatste semester van het vierde jaar. Met je loopbaanadviseur bespreek je je 
keuzes en studieplan voor deze laatste 5 semesters.  

INSCHRIJVEN 

Op maandag 19 september 8:00 uur start de inschrijving voor de themasemesters en minoren van semester 
2 2022-2023. De inschrijving sluit op zondag 2 oktober 2022 23:59 uur. Dat is lang van tevoren, maar de 
tussenliggende tijd is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren. Denk daarbij b.v. aan het indelen van 
docenten, het vaststellen van het rooster etc.  

Er is geen garantie dat de keuzes die je in je persoonlijke ontwikkelingsplan gemaakt hebt, ook gerealiseerd 
kunnen worden. Het kan zijn dat een themasemester of minor op het moment van inschrijven al helemaal vol 
is en daarom noodzakelijk dat je ook over alternatieve routes nadenkt. Plaatsing voor minoren of 
themasemesters geschiedt op basis van de volgorde van aanmelding in SIS. Hoe eerder je je inschrijft hoe 
groter de kans dat er nog ruimte is bij het semester van jouw keuze.  

• Als je al eerder deelgenomen hebt aan een minor of verdiepingssemester en je wilt alleen één of
meerdere vakken herkansen dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven. Neem in dat geval bij aanvang
van het onderwijs rechtstreeks contact op met de coördinator.

• Je mag je maar voor één onderdeel aanmelden in SIS. Als je jezelf voor meer dan één onderdeel
aanmeldt, kun je door het management van HBO-ICT uitgeschreven worden voor 1 van je
aanmeldingen.

• Check voor inschrijving de studiegids voor de instapvoorwaarden die staan vermeld bij de minor of
het themasemester.



MINOREN & THEMASEMESTERS DT – SEMESTER 2 

5000PP_AAN Persoonlijke Professionalisering deeltijd 
5000DCSAAN Verdiepingssemester CS-deeltijd 

5000DSEAAN Verdiepingssemester SE-deeltijd 

5000VDBAAN Verdiepingssemester BIM-deeltijd 
5000DBDAAN Big Data deeltijd 

5000BAPAAN Business Application Design deeltijd 

6000I13_22 Business Intelligence minor deeltijd 

Voor inhoudelijke informatie over de minoren en themasemesters kun je de studiegids raadplegen die je kunt 
vinden via:  

https://student.hva.nl/hbo-ict/a-z/az.html  

MINOREN & THEMASEMESTERS  

Het aanbod van HBO-ICT aan themasemesters en minoren wordt jaarlijks in januari vastgesteld voor het 
daaropvolgende studiejaar, inclusief het aantal groepen en de maximale en minimale groepsgrootte. Bij een te 
laag aantal aanmeldingen behoudt HBO-ICT het recht om een minor of themasemester niet door te laten gaan.  

Let op: Aanmelding in SIS is voorwaarde voor plaatsing, echter geen garantie van plaatsing. SIS 
genereert een automatisch bericht als de aanmelding correct is verlopen. Een definitieve plaatsing bij een 
minor/themasemester wordt na een aanmeldingsperiode gecommuniceerd door de betreffende coördinator of 
door de coördinator van het flexibel programma.  

MINOREN  

• Je moet voor het volgen van een minor anders dan een HBO-ICT minor voorafgaand aan deelname 
toestemming vragen aan de examencommissie, tenzij deze minor voorkomt op de lijst met reeds 
goedgekeurde minoren (zie a-z bij examencommissie HBO-ICT). 	

• Na sluiting van de aanmeldingsperiode in SIS kan een student alleen nog geplaatst worden indien er 
sprake is van een bijzondere omstandigheid. 	

THEMASEMESTERS 	

• Na sluiting van de aanmeldingsperiode in SIS kan een student alleen nog geplaatst worden indien er 
sprake is van een bijzondere omstandigheid. 	

AFWIJKEND STUDIEPLAN  

Bij een afwijkend studieplan is een besluit van de examencommissie vereist. Een afwijkend studieplan kan 
bestaan uit een andere samenstelling van het onderwijs in de hoofdfase.  

Indien een student een niet-regulier onderwijsprogramma wil volgen moet de student vooraf toestemming 
vragen aan de examencommissie middels een verzoek. Het digitale formulier voor het indienen van een 
verzoek kun je vinden via de A-Z pagina van HBO-ICT (bij examencommissie) en moet ingezonden worden 
samen met een studieplan. Het formulier moet volledig ingevuld en ingezonden zijn ruim vóór aanvang van 
het betreffende semester. Toestemming van de examencommissie staat niet gelijk aan plaatsing. 
Je blijft zelf verantwoordelijk voor de aanmelding.  



Inschrijven onderwijs 
HBO-ICT– version 1.0 

Bijlage 1: Aanmelden via SIS 
+ studiegidsnummers

1. Ga in SIS naar het scherm Aanmelden.
2. Kies in het linker menu voor Onderwijs/toets zoeken.
3. Vul de code of de naam van het themasemester van je voorkeur in. Als je op stage gaat, gaat
afstuderen of openstaande vakken gaat afronden kies je ook de bijbehorende code of naam uit de
tabellen hieronder.

(Let op: zorg er wel voor dat het juiste studiejaar zichtbaar is.) 
4. Klik op aanmelden en voltooi je inschrijving.

Tip: via Aanmeldoverzicht/Afmelden kun je zien waar je jezelf voor aangemeld hebt en je tevens weer 
uitschrijven (binnen de inschrijfperiode). 

Studiegidsnrs. 

Minoren voltijd

6000I27_22 Applied Artificial Intelligence 
6000I31_22 Applied Quantum Computing 
6000I19_22 Big Data 
6000I25_22 Blockchain 
6000I33_22 Echt waar! 
6000I26_22 Information Security 
6000I15_22 Internet of Things 
6000I16_22 Mobile Development 
6000I21_22 Virtual Reality 
6000I34_22 Connecting the dots (Q4 15ECTS) 

 6000I32_22  Cloud Solutions 

Aanmelden Themasemesters en overige opties 



Inschrijven onderwijs 
HBO-ICT– version 1.0 

Themasemesters voltijd 

5000AAIAAN Themsem Appl Arti Intelligence 
5000BD_AAN Themasemester Big Data 
5000BC_AAN Themasem.Blockchain 
5000CLSAAN Themasem. Cloud Solutions 
5000IS_AAN Themasem. Information Security 
5000IOTAAN Themasem. Internet of Things 
5000MD_AAN Themasem. Mobile Development 
5000VR_AAN Themasemester Virtual Reality 
5000BIMAAN Themasemester BIM  (spec) 
5000TGDAAN Themasemester GD (spec) 
5000TSEAAN Themasemester SE (spec) 
5000AOSAAN Afronden openstaande vakken 
5000AFSAAN Afstuderen HBO-ICT 
5000STGAAN Stage 2e/3e jaar HBO-ICT 

Deeltijd 

5000PP_AAN Pers. Professional. Deeltijd 
5000DCSAAN Verdiepingsem. CS deeltijd 
5000DSEAAN Verdiepingsem. SE deeltijd 
5000VDBAAN Verdiepingsem. BIM deeltijd 
5000DBDAAN Big Data deeltijd 

5000BAPAAN Business Application Design deeltijd 
6000I13_22 Business Intelligence minor deeltijd 
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