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Graduaat 
Internet of Things

Beroepsmogelijkheden?

Theorie/praktijk?

Examens?

Toelating?

Nog verder studeren?

De graduaatsopleiding Internet of Things stoomt je klaar voor 
een concreet beroep: je kan meteen aan de slag als IoT service 
engineer.

Een bacheloropleiding biedt een ruime algemene bagage met daarna 
veel mogelijkheid tot specialisatie. Zo heb jij de keuze uit een brede 
waaier aan beroepsmogelijkheden. 

Bij NxT Media Technology kan je je verdiepen in één of twee 
van de volgende profielen: Web Developer, 3D en VFX Creator, 
AV Broadcast Engineer, UX/UI Creator, AV Production Creator, 3D 
Developer of NxT Media Maker. 
Bij Toegepaste Informatica heb je de keuze tussen verschillende 
afstudeerrichtingen: applicatieontwikkeling, softwaremanagement 
en systeem- en netwerkbeheer. Binnen de afstudeerrichting 
applicatieontwikkeling is er nog een specifiek afstudeertraject 
toegepaste artificiële intelligentie.

Theorie staat volledig in het teken van de praktijk: je 
leert al doende. Eén derde van je tijd gaat dan ook 
naar werkplekleren: hands-on!

Je bouwt zowel theoretische kennis als prakijkervaring 
op. Dankzij stages, bedrijfsbezoeken en real life 
projecten leer je alle hoeken van het werkveld 
kennen.

In de graduaatsopleiding Internet of Things werk je per vier weken 
aan nieuwe projecten waarvoor je geregeld opdrachten maakt. 
Je krijgt ook doorheen de projecten de nodige feedback om je 
opdrachten bij te sturen en te verbeteren. Zo weten wij op elk 
moment van jouw leerproces welke vaardigheden je al verworven 
hebt. Daarom zijn er ook geen examens.

Zowel bij de bachelor NxT Media Technology als bij de bachelor 
Toegepaste Informatica werken we met korte periodes van 6 weken 
die telkens worden afgesloten met een examenreeks. Zo houden 
we de leerstof behapbaar. Je wordt steeds beoordeeld op kleinere 
hoeveelheden leerstof door middel van de examens en op basis van je 
opdrachten die je tijdens het jaar doet.

Heb je een diploma secundair onderwijs, dan kan je zo starten in 
een graduaatsopleiding. Zonder diploma kan je ook toegelaten 
worden als je slaagt voor de toelatingsproef.

Om een bachelor te starten heb je een diploma 
secundair onderwijs nodig.

Je kan doorstromen naar een bacheloropleiding, soms via een 
verkort traject (90-120 studiepunten).

Met een bachelordiploma op zak kan je via een 
schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding.

120 
studiepunten

2 jaar (voltijds)

180 
studiepunten

3 jaar (voltijds)




