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In dit document lees je alles over de ingangseisen van het keuzeonderwijs, hoe je je kunt inschrijven, hoe 
de plaatsing verloopt en wat het aanbod aan keuzeonderwijs is in semester 2 van studiejaar 2022-2023. 
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1. Algemeen 

Het curriculum bij HBO-ICT bestaat voor alle leerroutes uit acht semesters; de eerste twee semesters 
vormen de propedeuse; samen met het derde semester vormen zij de basisfase. De laatste vijf 
semesters vormen de hoofdfase met daarin een flexibel onderwijsprogramma. 

 

Jaar 1 Jaar 2 
 

Jaar 3 
 

Jaar 4 
 

Semester 1 & 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 

Basisfase Hoofdfase 

Propedeuse Leerroute- 

programma 

Stage of 

themasemester 

Themasemester 

of stage 

Minor of 

richtingspecifiek 

themasemester 

Richtingspecifiek 

themasemester 

of minor 

Afstudeerstage 

 
 

Dit flexibel onderwijsprogramma bestaat uit de stage, een minor (waaronder exchange), een algemeen 
themasemester, een richtingsspecifiek themasemester en het afstuderen. De stage en het algemene 
themasemester vinden plaats in het vierde en het vijfde semester. De volgorde daarvan is aan jou. In de 
semesters 6 en 7 volgen dan de minor en je richtingsspecifieke themasemester. Het afstuderen vindt 
plaats in het laatste semester van het vierde jaar. Met je loopbaanadviseur bespreek je je keuzes en 
studieplan voor de hoofdfase van je opleiding. 
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2. Ingangseisen 
 

Je hebt bepaalde kennis en vaardigheden nodig om het onderwijs in de hoofdfase succesvol te kunnen 
afronden. Daarom gelden voor de keuzeonderdelen ingangseisen. In het onderstaand overzicht zie je 
een overzicht van de eisen die gelden voor de verschillende keuzeonderdelen. 

 
Let op: op het moment van inschrijven hoef je nog niet aan de ingangseisen te voldoen. Je dient te 
voldoen aan de ingangseisen bij de start van het keuzeonderwijs. Resultaten tellen uitsluitend mee, 
indien je ze voor de start van het semester behaald hebt. 

 
Onderwijs Ingangsvoorwaarden 
Algemeen themasemester of 
stage 

• Propedeuse behaald 
• Project leerroute jaar 2 behaald 
• Portfoliopresentatie of professional progression afgerond 

(HBO-ICT) minor • Propedeuse behaald 
• Minimaal 30 studiepunten uit de hoofdfase 
 
Voor minoren van andere opleidingen en/of hogescholen gelden 
minimaal deze eisen maar kunnen ook aanvullende 
ingangsvoorwaarden gesteld zijn. 

Richtingsspecifiek 
themasemester 

• Alle eisen voor Algemeen themasemester 
• Stage behaald 

Afstudeeropdracht • Alle studieonderden uit de basisfase behaald 
• Stage behaald 
• Minimaal 180 studiepunten 
 
Bij het aanvragen van het assessment voor het afronden van het 
afstuderen geldt een eis van 210 studiepunten. Je moet op dat moment 
dus alle overige studieonderdelen afgerond hebben. 

 

3. Inschrijven 
 

De inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 semester 2 vindt plaats van maandag 19 september 2022 
om 8.00 uur t/m zondag 2 oktober 2022. Op basis van de keuze die je nu maakt, kan de opleiding het 
onderwijs voor het semester inrichten en organiseren. Denk daarbij aan het aantal klassen per 
onderdeel, het indelen van docenten, het vaststellen van het rooster en aan het organiseren van 
opdrachten van bedrijven of projecten. 

 
Hoe werkt de inschrijving? 

• Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving in SIS. Wil je zeker zijn van jouw keuze, schrijf 
je dan tijdig in! Achteraf aanpassen van je inschrijving is in principe niet mogelijk. 

• Schrijf je in voor één onderdeel in SIS. Het is daarom belangrijk vooraf een goede keuze te 
maken. 
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Keuzes en alternatieven 
• Je hebt geen garantie dat jouw keuze daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Een 

themasemester of minor kan binnen de kortste keren al helemaal vol zijn geraakt. Denk daarom 
ook na over een plan B. 

• Je schrijft je voor semester 2 in voor een keuzeonderdeel. Mocht je geen van deze opties kiezen, 
dan kun je  openstaande vakken gaan afronden. Dat kun je ook  aangeven bij inschrijving in SIS. 
Er is daarvoor een aparte categorie. 

• Moet je een minor of themasemester herkansen in delen? 
Bij herkansen van een project: schrijf je voor semester 2 
in via SIS 
Bij herkansen van losse vakken: maak een afspraak met de betreffende modulecoördinator. 

• Een aantal minoren is ook als themasemester te volgen, dat zie je in onderstaand overzicht 
terug. De inhoud van deze (algemene) themasemesters is gelijk aan de inhoud van de minoren. 
Schrijf je dus niet voor beiden in. 

 
3.1 Inschrijven via SIS 
Het inschrijven voor een themasemester of minor verloopt via SIS. 

 
• Themasemesters, (afstudeer)stage of afronden openstaande vakken: Zie bijlage 1. 

Hier vind je een korte instructie waarin wordt uitgelegd hoe je jezelf voor een themasemester, 
(afstudeer)stage of afronden openstaande vakken inschrijft. Daarnaast vind je hier de 
studiegidsnummers. 

• Minoren: Het inschrijven voor een minor verloopt net even anders, de instructies voor het 
aanmelden voor een minor vind je hier. 

 

Als je inschrijving goed is gegaan, ontvang je binnen 24 uur een bevestigingsmail vanuit SIS. Bewaar 
deze mail als bewijs van je inschrijving. 

 
 

4. Aanbod keuzeonderwijs 
semester 2, 2022-2023 

 
 

Algemeen themasemester / Stage 

Semester 2 

Themasemester Internet of Things 

Themasemester Blockchain 

Themasemester Big Data 

Themasemester Information Security 

Themasemester Mobile Development 

Themasemester Applied Artificial Intelligence 

Themasemester Cloud Solutions 

Themasemester Virtual Reality 

2e en 3e jaars Stage 

https://icthva.sharepoint.com/sites/Minoren/SitePages/Inschrijfperiode.aspx
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Minor / Richtingsspecifiek themasemester 

Semester 2 

Minor Internet of Things 

Minor Big Data 

Minor Blockchain 

Minor Cloud Solutions 

Minor Information Security 

Minor Mobile Development 

Minor Applied Artificial Intelligence 

Minor Echt waar! 

Minor Applied Quatum Computing 

Minor Virtual Reality 

Minormodule Connecting the dots (Q4, 15 ECTS) 

Richtingspecifiek themasemester BIM 
 
Richtingspecifiek themasemester GD 

 
Richtingspecifiek themasemester SE 

 
 

Afstuderen 

Semester 2 

Afstuderen 
 

Voor inhoudelijke informatie over de minoren, stage, themasemesters en afstuderen zie: 
https://student.hva.nl/hbo-ict/a-z/az.html 

5. Plaatsing keuzeonderwijs 
Aanmelding in SIS is een voorwaarde voor plaatsing, echter geen garantie van plaatsing. 

 
De minimale groepsgrootte is in de regel 30. Bij een te laag aantal aanmeldingen behoudt HBO-ICT het 
recht om een minor of themasemester niet door te laten gaan. 

 
SIS genereert een automatisch bericht als jouw aanmelding correct is verlopen. 

 
5.1 Minoren 
Wil je een minor volgen, schrijf je in via SIS. Dat geldt ook als je een minor van de HvA volgen. Wil je bij 
een andere onderwijsinstelling een minor volgen, sluit dan een leerovereenkomst af via 
https://www.kiesopmaat.nl/. 

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


Inschrijven onderwijs 
HBO-ICT– version 1.0 

 

Let op: als je een minor buiten HBO-ICT wilt volgen, vraag daarvoor toestemming aan de 
examencommissie. Doe dat (ruim) voorafgaand aan deelname. Dat geldt niet alleen voor minoren binnen 
de HvA, maar ook voor deeltijd-minoren. Op de A-Z pagina van de examencommissie HBO-ICT staat een 
actuele lijst van goedgekeurde niet HBO-ICT minoren. 

 
5.2 Themasemesters 
Wil je een themasemester volgen, schijf je in via SIS. Na sluiting van de inschrijfperiode in SIS kan je 
alleen nog geplaatst worden indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid. 

 
5.3 Exchange 
Exchange kent een voorbereidingstijd van een half jaar tot een jaar. Bij het volgen van een exchange- 
programma dien je rekening te houden met een afwijkende tijdsfasering. Zo hebben buitenlandse 
onderwijsinstellingen een andere semesterindeling; deze starten bijvoorbeeld in januari. 
Studenten die op exchange willen melden zich ruim van tevoren bij het International Office. 

 
Let op: schrijf je ook in voor een andere minor voor het geval je aanvraag niet gehonoreerd kan worden 
via SIS. 

 
Er zijn tweejaarlijkse deadlines voor het aanmelden voor een exchange: 
1. 15 september voor een minor in semester 2 
2. 1 februari voor een minor in semester 1 van het volgend studiejaar. 

 
Bij meer aanmeldingen, dan beschikbare plaatsen bij de gastinstelling, neemt het International Office een 
besluit. Houd er rekening mee dat in verband met de coronabeperkingen uitwisselingsprogramma’s 
omgezet kunnen worden naar volledig digitaal of zelfs geannuleerd kunnen worden! 

 
5.4 Stage 
Wil je een stage doen, schrijf je in via SIS. Na sluiting van de inschrijfperiode in SIS kan je alleen nog 
geplaatst worden met toestemming van de stagecoördinator. 

 
Voor het stageproces, van de voorbereiding tot aan de beoordeling, werken we met OnStage. In OnStage 
kan ingelogd worden met de HvA-ID. 

 
5.5 Afstuderen 
Wil je afstuderen, schrijf je in via SIS. Na sluiting van de aanmeldingsperiode in SIS kan je alleen nog 
geplaatst worden met toestemming van de afstudeercommissie. 

 
 

6. 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, bijv. twee minoren, een 
minor buiten HBO-ICT of een specifiek themasemester van een andere leerroute. 

 
Als je een afwijkend studieplan wil volgen moet je vooraf toestemming vragen aan de examencommissie 
middels een verzoek. Meer informatie kun je vinden op de A-Z pagina van de Examencommissie HBO- 

https://student.hva.nl/hbo-ict/az-lemmas/algemeen/faculteiten/fdmci/examencommissie-hbo-ict/goedkeuring-minorkeuze/goedkeuring-minorkeuze.html?_ga=2.101857089.1133880221.1647264808-57495921.1631534045&_gac=1.85424491.1644846208.Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-lfR3MWCgm-ANtzl7kGAtySwjyxJeeo9Azzuvupjonih2riotGtFpcaAmirEALw_wcB
https://student.hva.nl/hbo-ict/az-lemmas/algemeen/faculteiten/fdmci/examencommissie-hbo-ict/aanpassing-studieprogramma/aanpassing-studieprogramma.html?_ga=2.101857089.1133880221.1647264808-57495921.1631534045&_gac=1.85424491.1644846208.Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-lfR3MWCgm-ANtzl7kGAtySwjyxJeeo9Azzuvupjonih2riotGtFpcaAmirEALw_wcB
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ICT . Vraag ruim vóór aanvang van het betreffende semester toestemming aan. Toestemming van de 
examencommissie staat niet gelijk aan plaatsing. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de aanmelding. 
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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 
 

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 
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Themasemesters 
 

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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