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FACTSHEET HBO 
BACHELOR OPLEIDING 
 

BUSINESS ICT 
MANAGEMENT  

DÉ VERBINDING TUSSEN BUSINESS 
PROCESSEN EN ICT 
 
 

De maanden oktober en maart zijn startmomenten voor onze praktijkgerichte HBO-Bachelor Opleiding 

BUSINESS ICT MANAGEMENT (BIM). Organisaties worden in hun bedrijfsvoering en het realiseren van hun 

doelstellingen steeds’ afhankelijker van het goed functioneren van hun informatiesystemen. 

 
Bij BIM staat de koppeling tussen network engineering, software engineering en het managen van 

bedrijfsprocessen (‘business’) en ICT (informatie- en communicatietechnologie) centraal. In dat verband spreken we vaak 

over business & ICT alignment: het adequaat afstemmen van ICT op de business zodat ICT, in de zin van toepassing van 

technische hulpmiddelen, het realiseren van bedrijfsdoelstellingen optimaal faciliteert. De opleiding Business Management 

& ICT stelt u in staat om bedrijfsdoelstellingen, bedrijfsprocessen en ICT naadloos aan elkaar te 
 
verbinden. Deze opleiding biedt ICT’ers die een stap hogerop willen uitstekende carrièrekansen. Het intensieve 

programma biedt namelijk diepgaand inzicht in technische implementaties op netwerk infrastructuur gebied en 

business vraagstukken op het gebied van management, procesbesturing en financiën in relatie tot ICT. 

 
Na het afronden van deze Bachelor-opleiding bent u uitstekend toegerust om dit type vraagstukken succesvol 

op te lossen. Een ander resultaat van deze opleiding is dat u als ICT-beheerder, adviseur en/of projectmanager 

in staat bent (grootschalige) veranderingen binnen de organisatie (zoals de invoering van een nieuw 

geautomatiseerd systeem) adequaat te managen. U kunt leidinggeven aan deze innovatieprocessen en weet de 

business doelstellingen optimaal te vertalen naar de inzet van de juiste ICT-instrumenten. 

 
Kortom, BIM is een Bachelor-opleiding die direct in staat stelt aan de slag te gaan met de kern van techniek, 

management, bedrijfskunde en ICT. BIM is ontwikkeld voor professionals’ en managers in een management- of 

technische omgeving. Er is veel vraag naar bedrijfskundigen die management- en adviesvaardigheden, kennis 

van bedrijfsprocessen en ICT kunnen beoordelen en kunnen implementeren. Onze conceptuele invulling bij de 

opleiding Bachelor Business ICT Management is uniek voor Suriname.  

 
De “ BLENDED LEARNING “ opleiding verschilt sterk van vergelijkbare 

opleidingen op dit gebied. Het gaat namelijk niet om een theoretische 

opleiding, maar om een mix van 26 vakken op technisch, network 

engineering, software engineering, bedrijfskundig en managementniveau. 

Hiermee speelt deze opleiding in op de vraag naar specialisten en biedt zij 

tevens mogelijkheden voor een volwaardige carrière in een sterk in  

ontwikkeling zijnde vakgebied. De opleiding heeft twee specialisaties t.w. Computer ICT Management (CIM) en 

Business Management ICT (BMI). In het onderwijsprogramma is middels kleurschakering onderscheid gemaakt 

tussen de meer IT gerichte CIM-vakken en de business gerichte vakken die CIM van BMI onderscheiden. 

 

Het jaarcertificaten programma (ITP1, ITP2 en ITP3) is de ruggengraat van het technisch deel van de IMIT HBO-
Bachelor deeltijdopleiding. Het jaarcertificatenprogramma duurt zoals de benaming aangeeft telkens een jaar 
en bevordert de verwevenheid van werk en studie (verdeling van het aantal uren over leren op school, online 
en leren in de  beroepspraktijk). 
 

 

BLENDED LEARNING 
50 % CLASSROOM 

50 % ONLINE 
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Bij de specialistische opleiding CIM staat informatie- en communicatietechnologie in relatie tot network 

engineering, software engineering, bedrijfskunde en management centraal. De opleiding verschilt sterk van 

vergelijkbare opleidingen op dit gebied. Het gaat namelijk niet om een puur theoretische opleiding maar om een 

mix van technische, bedrijfskundige en vakken op managementniveau. 

De praktijkgerichte technische bedrijfskundige informatica opleiding BMI is ontwikkeld voor professionals en 

managers in een management- of technische omgeving. Er is veel vraag naar bedrijfskundigen die management-en 

adviesvaardigheden, kennis van bedrijfsprocessen en ICT kunnen beoordelen en kunnen implementeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor wie bestemd?  
 
• Studenten op VWO/ HAVO- en MBO-

niveau en hoger die een 
volwaardige, praktijkgerichte en 
technische HBO ICT-Management 
opleiding willen volgen; 

 
• ICT-professionals (systeem-

/netwerkbeheerders, DBA’s, 

ontwikkelaars) die verdere carrière 

willen maken in hun vakgebied en 

hun operationele skills vullen met 

skills op het gebied van Algemeen 

Management, Informatie 

Management. Software Engineering 

en Security Management; 
 
• Ambitieuze werknemers in het bedrijfsleven en bij de overheid die belangstelling hebben voor technische-

bedrijfskunde, management en ICT en die opgeleid willen worden tot volledig Bachelor.  
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Docenten uit het vakgebied 
 
Het docentenkorps voor deze opleiding bestaat uit een keur van ervaren docenten, die hun sporen hebben 
verdiend op het gebied van Network engineering, Software engineering Bedrijfskunde, ICT en Management. 

 

Enkele van de docenten zijn:  
• Ton Pijpers MBA (Voorzitter Examencommissie),  
• Ing. Urwin W. Staphorst MBA (Studierichting coördinator),  
• Dr. Anvit Ramlakhan MSc  
• Ing. Fabian Lewis MSc,  
• Ing. Tenno Wee Wee MSc,   
• Ir. Ariënne van der Hilst,  
• Ashna Rajaram MSc,  
• Shiwam Isrie MSc.  

Vakken 
 
Zoals al aangegeven bestaat deze opleiding uit een mix van 30 vakken op bedrijfskundig, organisatorisch, 

management en technische niveau volgens de IMIT BLENDED LEARNING METHODE. Naast de puur technische 

ICT-vakken doorloopt u in het 1e jaar een modulair programma, waarin u aan de slag gaat met de kernvakken 

van de opleiding: network engineering, bedrijfskunde, business processen, projectmanagement. In het 2e 

studiejaar volgt u een technisch verdiepingsprogramma op het gebied van IT Project implementatie, 

programming en innovatie management. 

 

In het 3e studiejaar ligt de nadruk naast de technische vakken op Information Security, Marketingmanagement 

en Information management. Het 3e en 4e studiejaar vormen het sluitstuk van de opleiding. In deze fases wordt 

diepgaand aandacht besteed aan uw professionele communicatie- en adviesvaardigheden en andere HBO ICT 

competenties. Dit zijn essentiële vaardigheden voor een   
network engineer, technisch of bedrijfskundig specialist of 
(ICT-) manager of -adviseur. 

 

Het jaarprogramma wordt afgerond met tussentijdse 

technische paper-opdrachten (ITP’s) welke bij een voldoende 

cijfer recht geven op een jaar-certificaat. Het certificaten 

traject treft u in modelvorm als bijlage. De opleiding wordt 

afgesloten met een bachelor scriptie (afstudeeropdracht) 

waarmee verworven kennis en vaardigheden moeten worden 

toegepast in de praktijk. 

 

Een voldoende bachelor scriptie resulteert in 

een Bachelordiploma welke recht geeft de 

titel B ICT te dragen. Alle vakken zijn in het 

onderstaand studieprogramma opgesomd. 

De vakken worden “BLENDED” onderwezen 

gedurende 2 tot 3 (avond) lessen per week (3 

uur per les) gedurende c.a. 40 weken per 

studiejaar. 

Kwaliteitseisen 
 
Door specifieke maatregelen kunnen wij 

garanderen dat deze HBO-opleiding aan de 

hoogste kwaliteitseisen voldoet. Door elk vak af te sluiten met een paper en presentatie wordt de verworven 

kennis en vaardigheden getoetst. Bovendien maken wij gebruik van Internationale standaards, bijvoorbeeld 

ECTS voor de studielastberekening “De opleiding is door MINOWC geëvalueerd en erkend op HBO Bachelor 

Niveau”. IMIT is geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA). De omschrijving en 

vastlegging van onderwijsprocessen zorgt voor de nodige transparantie binnen het instituut. 
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Programma van de Opleiding 
 

 

BLENDED LEARNING 
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Resultaatgericht en interactief 
onderwijs 
 
De didactische werkmethode is niet gericht op het 
eindeloos absorberen van theoretische kennis (wat 
nog vaak gebeurt), maar vooral op het toepassen van 
kennis, resultaatgericht onderwijs. De studenten 
worden gestimuleerd om dit probleem zelf te 
analyseren en op te lossen. Elk vak wordt afgesloten 
met een paper, tentamen en/of (demo) presentatie 
door de student voor de groep van medestudenten. In 
de paper en/of presentatie dient de lesstof te worden 
vertaald naar de dagelijkse praktijk.  
 

Belangrijkste competenties 
 
Kunnen verbinden en innoveren. U moet de missie, visie en strategische doelstellingen van organisaties kunnen 

begrijpen en deze kunnen vertalen naar de inrichting én besturing van bedrijfsprocessen - zowel de primaire 

processen als de ondersteunende (waaronder ICT-) processen - en uiteindelijk naar de geautomatiseerde 

ondersteuning van die processen. U moet de bedrijfsvoering van een onderneming kunnen analyseren en 

nieuwe bedrijfsstrategieën met behulp van innovatieve technieken (helpen) ontwikkelen. 

 

 

Collegeruimten 
  
IMIT beschikt over multifunctionele 

trainings- en studiecentra waar docenten 

gebruik kunnen maken van de meest 

recente BLENDED LEARNING 

multimediatechnieken terwijl studenten 

de beschikking hebben over een volledig 

geoutilleerde computernetwerk 

infrastructuur met onbeperkt toegang tot 

internet. Het centrum beschikt ook over 

compleet virtueel netwerk. Met name de 

eerste jaars studenten zullen daar 

veelvuldig gebruik van maken. 
 

Toelating 
 
Met elke belangstellende voor deze opleiding wordt een intakegesprek   

gevoerd. Studenten die over het vereiste opleidingsniveau beschikken  

kunnen direct worden toegelaten. Met diegenen die niet over het vereiste  

opleidingsniveau beschikken, wordt bekeken of het werk- en denkniveau op 

het juiste niveau is voor deze HBO-opleiding. Een instaptoets kan deel zijn van de eisen. 
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INVESTERING 

Het collegegeld voor de opleiding bedraagt USD 2.000, - 

per studiejaar (inclusief studiemateriaal en examen). De 

korting bij zij instroom is maximaal 25 % van de totale 

studiekosten. Het inschrijfgeld bedraagt per studiejaar 

USD 50, -. Termijnbetaling is mogelijk tevens kan IMIT 

ondersteunend zijn bij een aanvraag voor financiering 

van deze opleiding. Een eerste aanbetaling groot USD 

500,- is bij elke opleiding verplicht gesteld. Betaling in SRD 

tegen de vrije marktkoers is toegestaan. 

 

“Bij voortzetting van de studie, na overschrijding van de studieduur (de z.g. 
limiter studenten) zullen kosten voor het vierde studiejaar voor slechts 50% in 

rekening worden gebracht” 
 

ITP1, ITP2 en ITP3 krijgen afhankelijk van het gekozen traject (naar 
verhouding) ook studietijd toebedeeld waarover geen kosten in rekening 

zullen worden gebracht  
Contactadres: 
 
IMIT, Zinniastraat 18 (Liberty gebouw) Paramaribo 
 
IMIT Secretariaat: Tel. 597 464035, 8553202, 8901548 
 
Ing. U.W. Staphorst MBA (Studierichtingcoördinator) Tel. 8553202 
 
Sharma Leefland MPA (Secretaris) Tel. 8950460 
 
Shelsia Djojowitjono (Office Assistance) Tel.) 8416180 
 
Chandani Ramgolam (Office Admin) Tel. 8893016    
Email: info@imitsuriname.org 
 
Secretariaat: secretariaat@imitsuriname.org    
Website: www.imitsuriname.org 
Facebook: https://www.facebook.com/imitsuriname2011 
 
http://www.youtube.com/channel/UC8IgCJuEKV7fRtXVJ7ZF6Jw 
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