Heb je de codeersmaak
te pakken?
Als je de smaak te pakken hebt en je IT-skills nog meer een boost
wil geven, dan kan je na deze opleiding nog terecht bij volgende
opleidingen:
• Postgraduaat ‘Artificial Intelligence’
• Bachelor ‘Toegepaste Informatica’ (ook volledig beschikbaar in
werktraject)

Praktische informatie
De lessen starten eind september en gaan door op vrijdag. Zo
willen we deze opleiding makkelijk combineerbaar maken met je
professionele leven. De lessen worden gebundeld in een aantal
contactmomenten. Naast deze contactmomenten doe je aan
zelfstudie, waarbij je kunt rekenen op de begeleiding via ons
digitaal platform.
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Je volgt les op onze campus Kaai (Nijverheidskaai 170, 1070
Brussel), vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en met voldoende
parkeergelegenheid.

Heb je vragen?
www.ehb.be/coding
Contactpersoon: Kristien Bruylandt
Email: coding@ehb.be
Telefoon: 32 2 559 15 47

/Erasmushogeschool
/ehb.digital
@Erasmushogeschool

Postgraduaat Coding

Voor wie?
Roepen termen als C++, HTML5, Java en UML ook
meer vragen op dan antwoorden? Toch hebben deze
technologieën een grote impact op uw business. Wil je
succesvol blijven in de digitale wereld? Dan biedt de
postgraduaatopleiding ‘Coding’ je een zicht op wat er
allemaal schuilgaat achter deze informaticasystemen. De
opleiding richt zich vooral op ondernemers, zaakvoerders
of managing partners (van buiten het IT-werkveld) die hun
passie voor digitaal willen omzetten in een brede basis
aan IT-kennis. Je ontwikkelt de kennis en vaardigheden
om het gesprek aan te gaan met IT-professionals.
Dankzij blended learning is de opleiding specifiek
aangepast om studeren te combineren met een
professioneel leven. Bovendien is het de ideale
opstap naar de postgraduaatopleiding ‘Artificial
Intelligence’. Om de opleiding te kunnen starten, moet
je in bezit zijn van minstens een bachelordiploma.

Jouw
programma
SP*

Programming Essentials I					7
Data Essentials 							6
Web Essentials 							3
Programming Essentials II 					7
Web Advanced 							4
Programming Project 						7
*Studiepunten: dit postgraduaat bestaat uit 34
studiepunten. 1 studiepunt komt overeen met
+/- 28 uur contactmomenten of zelfstudie.

Wat staat je te
wachten?
Bij Erasmushogeschool Brussel kiezen we voor de mix van
contact- en afstandsonderwijs (blended learning). Tijdens
de contactmomenten op vrijdag ligt de nadruk vooral op
het doorgeven van kennis en bij het afstandsonderwijs
vooral op het toepassen van de opgedane kennis.
De opleiding is opgebouwd uit 3 domeinen:
programmeren, webontwikkeling en databanken. We
geven je een uitgebreide en actuele basis van deze
IT-domeinen, gegeven door docenten die ook nog in het
bedrijfsleven staan. Ondanks een snel veranderende
sector, blijft onze opleiding zo up-to-date.
Je sluit de opleiding af met een praktijkgericht project
waarbij je je kennis kan toepassen op een reële case.

...

Medialab.brussels,
onze inspirerende
innovatie-omgeving
Het medialab.brussels is een inspirerende omgeving
voor studenten, experts, ondernemers, kunstenaars, ...
In het Business Lab, Fab Lab, Media Lab en Design Lab
kan je terecht voor je projecten of om er gewoon naar
hartenlust te experimenteren. Ontwikkel jouw prototypes
begeleid door onze specialisten of geraak geïnspireerd
tijdens één van de vele sessies of talks.

