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New media and
communication technology
In 2020 zullen meer dan 30 miljard toestellen op internet aangesloten zijn: smartphones, smart watches, drones,
auto’s, robots,... NMCT stoomt jou klaar voor deze toekomst. Eerst bouw je een brede en solide IT basis op waarna
je gericht kan specialiseren.
IT is deel van je leven. Je weet van aanpakken. NMCT is de IT opleiding voor ondernemende doeners die liever
platgetreden paden verlaten en cutting edge met IT bezig zijn.

Je komt terecht in volgende beroepen:
Je kan aan de slag in een breed beroepenveld: Web & App
Developer, Big Data Architect, System Engineer, Embedded
Programmer, Functional Analist, Cloud Engineer, Informaticus,...

Troeven:
We zijn uniek in Vlaanderen en houden
de vinger aan de pols dankzij een
nauwe verbondenheid met het werkveld.

Tip: Misschien zijn de Howest-opleidingen Devine, Cyber Crime en Digital Arts and Entertainment
ook wel iets voor jou. Er is ook een schakelprogramma naar een master diploma industrieel ingenieur
aan UGENT voorzien.
Locatie: Campus Graaf Karel de Goedelaan – Kortrijk

Voor al onze opleidingen en info:
nmct@howest.be | www.howest.be/nmct | www.nmct.be
www.facebook.com/nmct.Howest | @NMCT_howest

Devices: je ontwikkelt software voor
smart devices.

Rita steekt veel tijd in het grondig sorteren van bergen wasgoed. Een
slimme wasmachine zal dit nu voor haar doen.

Users: je ontwikkelt web & mobile apps
op maat van de gebruiker.
Connections: je laat ‘things’ met elkaar
communiceren.
Data: je verwerkt data uit de cloud tot
bruikbare informatie.
Projects: je maakt fascinerende en leuke
real-life projecten.
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Wist je dat de gemiddelde waarde van kledij in de wasmachine € 300 is?

Thomas heeft schrik dat iemand zijn dure sportﬁets steelt. Dankzij
een ingebouwde tracker kan hij die nu overal veilig achterlaten.

?
Wist je dat er jaarlijks in België meer dan 35.000 ﬁetsen worden gestolen?

Bekijk ons volledig programma: nmct.be/programma

Hannah speelt graag op het strand. Nu draagt ze een intelligent
polsbandje en vinden haar ouders hun dochter vlug terug.

?
Wist je dat deze zomer 1181 kinderen verloren liepen aan de kust?

