
1 Indien het opleidingsonderdeel Dynamic Web toegevoegd wordt aan het inschrijvingsprogramma, is men verplicht om het opleidingsonderdeel Static Web in zelfstudie te volgen. 
2 Indien het opleidingsonderdeel Backend Web toegevoegd wordt aan het inschrijvingsprogramma, is men verplicht om het opleidingsonderdeel Static Web in zelfstudie en het 
opleidingsonderdeel Dynamic Web in normaal lesverloop te volgen. 

 

 
 
 
 
 

Graduaat in het Programmeren 
 
 

Dagtraject 
 
 

 
Opleidingsonderdelen 

 
Studiepunten 

 
Soort vak 

 
Begeleiding  

Werkvormen 
 

     

Database Fundamentals (S1) 4 V Zelfstudie  

Static Web (S1) 5 V Zelfstudie  

 
OS Fundamentals (S2) 

3 V Normaal 
lesverloop 

Hoorcollege 12u - werkcollege 18u 

 
Dynamic Web (S2)1 

6 V Normaal 
lesverloop 

Hoorcollege 15u – werkcollege 45u 

 
Backend Web (S2)2 

6 V Normaal 
lesverloop 

Hoorcollege 15u – werkcollege 45u 

IT Essentials (S1)  V Zelfstudie   

 
Totale studieomvang 

 
27 studiepunten 

 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=139919&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=139109&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=139104&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=139111&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=139112&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=139102&b=5&c=1


1 Indien het opleidingsonderdeel Dynamic Web toegevoegd wordt aan het inschrijvingsprogramma, is men verplicht om het opleidingsonderdeel Static Web in zelfstudie te volgen. 
2 Indien het opleidingsonderdeel Backend Web toegevoegd wordt aan het inschrijvingsprogramma, is men verplicht om het opleidingsonderdeel Static Web in zelfstudie en het 
opleidingsonderdeel Dynamic Web in normaal lesverloop te volgen. 

 

Het definitieve inschrijvingsprogramma wordt steeds in overleg met de trajectbegeleider ()bepaald in functie van de voorkennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Indien het opleidingsonderdeel Dynamic Web toegevoegd wordt aan het inschrijvingsprogramma, is men verplicht om het opleidingsonderdeel Static Web in zelfstudie te volgen. 
4 Indien het opleidingsonderdeel Backend Web toegevoegd wordt aan het inschrijvingsprogramma, is men verplicht om het opleidingsonderdeel Static Web in zelfstudie en het 
opleidingsonderdeel Dynamic Web in normaal lesverloop te volgen. 

 

 
 
 
 

Werktraject 
 
 

Opleidingsonderdelen Studiepunten Soort vak Begeleiding werkvormen  
IT Essentials (S1) 3 V Zelfstudie   

Database Fundamentals (S1) 4 V Zelfstudie  

 
Static Web (S1) 

5 V Zelfstudie  

 
OS Fundamentals (S2) 

3 V Normaal 
lesverloop 

Werkcollege 24u – begeleide 
zelfstudie 6u 

 
Dynamic Web (S2)3 

6 V Normaal 
lesverloop 

Werkcollege 36u – begeleide 
zelfstudie 24u 

 
Backend Web (S2)4 

6 V Normaal 
lesverloop 

Werkcollege 36u – 
begeleide zelfstudie 24u 

 
Totale studieomvang 

 
27 studiepunten 

 
Het definitieve inschrijvingsprogramma wordt steeds in overleg met de trajectbegeleider ( hannah.belaich@ehb.be ) bepaald in functie van de voorkennis. 
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3 Indien het opleidingsonderdeel Dynamic Web toegevoegd wordt aan het inschrijvingsprogramma, is men verplicht om het opleidingsonderdeel Static Web in zelfstudie te volgen. 
4 Indien het opleidingsonderdeel Backend Web toegevoegd wordt aan het inschrijvingsprogramma, is men verplicht om het opleidingsonderdeel Static Web in zelfstudie en het 
opleidingsonderdeel Dynamic Web in normaal lesverloop te volgen. 

 

 
 
 
 


