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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

C# PROGRAMMEUR - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING
LEER PROGRAMMEREN MET C# IN 1 JAAR!

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze éénjarige voltijdse dagopleiding tot C# Programmeur gaat door in de campus te Kortrijk.
De eerstvolgende reeks start in september '23.
Er kunnen lessen doorgaan van maandag t.e.m. vrijdag, van 9u - 12u30 en 13u - 16u30.

Omschrijving
C# (uitspraak: C sharp) is een door Microso ontworpen programmeertaal. Het is een objectgeoriënteerde taal, die wat betre methodiek en opbouw lijkt op Java,
maar qua programmeeromgeving meer weg hee van Delphi en Visual Basic. De taal wordt onder meer gebruikt voor serverapplicaties (gecombineerd met
ASP.NET), desktopapplicaties, tablets en smartphones (gecombineerd met Xamarin).

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je wil als C# Programmeur aan de slag.
Je bent/wordt minstens 18 jaar in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start. Deze dagopleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behoud
van het groeipakket.
Ben je werkzoekende en wil je ondertussen een opleiding volgen, dan kan je voor deze voltijdse dagopleiding ook inschrijven via VDAB.

Voorkennis
In deze opleiding wordt gestart vanaf nul.
Voorkennis programmeren is dus geen vereiste, maar
je beschikt over een goede basiskennis PC-gebruik.
je beheerst vlot het Nederlands en begrijpt het Engels.
je open staat voor feedback. De coach voorziet feedback/evaluatie momenten om je beter te maken en bij te sturen.
je kan zowel autonoom als in team werken.
je beschikt over een gezonde dosis motivatie en inzet. Deze zijn, naast thuiswerk, erg belangrijk om te slagen in deze boeiende, maar ook intensieve
praktijkgerichte opleiding.

Methodologie
Tijdens het traject komen diverse leervormen aan bod:
klassikaal leren
groepsopdrachten
praktijkoefeningen
thuisopdrachten

PROGRAMMA
DEEL 1:
leren programmeren (44u - 11 sessies)
databanken (48u - 12 sessies)
functioneel programmeren (40u - 10 sessies)
OO programmeren (52u - 13 sessies)
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praktijk OO programmeren (36u - 9 sessies)
projectmanagement in de praktijk (24u - 6 sessies)
groepswerk 1 (12u - 3 sessies)
DEEL 2:
advanced.NET (36u - 9 sessies)
architectuur C# (52u - 13 sessies)
ASP.net (36u - 9 sessies)
praktijk ASP.net (24u - 6 sessies)
REST api C# (20u - 5 sessies)
security C# (24u - 6 sessies)
business skills (16u - 4 sessies)
praktijk C# developer (28u - 7 sessies)
groepswerk 2 (12u - 3 sessies)
Werkplekleren: Na de paasvakantie wordt er een blokstage van 160u.
Succesvol Ondernemen
Eindproef: verdediging eindwerk t.o.v. een vakjury.

GETUIGENISSEN
Sinds 1 oktober werk ik als Analist-Programmeur bij een IT bedrijf in Moorsele. De vaardigheden leunden wel aan bij de arbeidsmarkt, maar die leggen de lat aardig
hoog.
Richard S. - afgestudeerd juni 2018
In juni, direct na de opleiding had ik de kans om te solliciteren bij een groot IT Consultancy bedrijf te Brussel. Daar merkte ze dat ik enorme interesse had en dat ik
toch al een goed niveau had na de opleiding bij Syntra West. Ik kreeg toen nog een maand de kans om te bewijzen dat mijn leervermogen ook op punt stond. Eind
augustus kreeg ik een vast contract en werk ik als .NET developer en UX design. Dus deze opleiding geeft zeker en vast mijn carrière gelanceerd!
Vincent V. - afgestudeerd juni 2018
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