Software developer (bol)
Van code maak jij gebruiksvriendelijke software
analyseren | applicatieontwikkelaar | applicaties | apps | betrouwbaar |
creatief | doorzetter | embedded | gebruiksvriendelijk | innovatief |
pro-actief | programmeur | security | software ontwikkelen | teamplayer |
testen | websites
Als software developer kun je je bezighouden met gamedevelopment, back-end
en/of webdevelopment, of software-development in een medische of andere
specialistische wereld. Ook is app-ontwikkeling mogelijk voor diverse (mobile)
devices.
Door robotica, Internet-of-Things en smart technology kom je als software
developer steeds meer in aanraking met elektrotechniek. Ook hier besteden we
op school aandacht aan. Ook leer je over software voor dienstverlenende
bedrijven, waarbij algoritmes, netwerktechnologie en datastructuren een steeds
grotere rol spelen. Omdat het werkveld zo divers is, word je de eerste twee jaren
breed opgeleid. In leerjaar drie en vier ga je je verder specialiseren.
Meestal werk je samen met je collega’s in een (multidisciplinair) ontwikkelteam.
Samen bouwen jullie aan de toekomst!
Software developer is een nieuwe opleiding. De opleiding Applicatie- en
mediaontwikkelaar kun je niet meer volgen bij het Summa College.

Niveau 4
bol
4 jaar
Startmoment: augustus
30% stage
70% school
Crebo: 25604

Interessegebied(en)
Administratie & Dienstverlening
Creatief
Techniek & ICT

Summa ICT
Sterrenlaan 10, Eindhoven

Software developer (bol)
Wat word je?
Software developer is een nieuwe opleiding. De opleiding
Applicatie- en mediaontwikkelaar kun je niet meer volgen bij
het Summa College.Bij heel veel verschillende bedrijven en
instellingen, zowel nationaal als internationaal, in vrijwel
alle sectoren wordt software ontwikkeld. Met je diploma kun
je aan de slag bij klein-, midden- en grootbedrijf, profit en
non-profit organisaties, (commerciële) bedrijven en
(semi-)overheden.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Het eerste twee jaren jaar volg je voornamelijk lessen op
school. Je krijgt theorielessen en praktische
schoolopdrachten. De laatste twee jaren maak je steeds
meer opdrachten gericht op de beroepspraktijk.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Dit betaal je alléén als je bij de start
van het schooljaar (1 augustus) 18 jaar of ouder bent.
Kijk voor een inschatting van de overige kosten voor deze
opleiding op de website van Studers. Ieder jaar worden daar
uiterlijk 1 juli alle schoolkosten bekendgemaakt voor het
daarop volgende schooljaar.
Laptop
Bij deze opleiding kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht voor de juiste specificaties
van de laptop die je nodig hebt.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
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in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Het is
belangrijk dat je vakken uit de sector Economie of Techniek
in je pakket hebt gehad.
Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

