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Kyoto Computer Gakuin (KCG) is het eerste onderwijsinstituut van 
Japan dat zich specialiseert in computerwetenschappen. Het werd 
meer dan 55 jaar geleden opgericht, tijdens de opkomst van de 
computer, met als doel een nieuw tijdperk in te luiden. Wij geloven 
dat onderwijs niet enkel draait rond kennis en technieken bijbrengen, 
maar ook rond het stimuleren van de creativiteit in studenten, want 
software ontwikkeling is ten slotte een creatief proces. Het is onder-
wijskundig ons doel om creatieve informatieverwerkende ingenieurs 
voort te brengen die het huidige tijdperk kunnen ondersteunen. 
Wij anticipeerden de komst van een informatiegerichte samenleving 
en wilden een school oprichten die zou afwijken van de standaard 
van het conventionele hoger onderwijs in Japan. De school die we 
oprichtten liet ons toe om een pionier te zijn in de computerweten-
schappen; om onderwijs aan te bieden in informatieverwerking. 
Computerwetenschap was nog onbekend terrein voor de hoge onder-
wijsinstituten in die periode, dus het oprichten van Kyoto Computer 
Gakuin zorgde voor een sensatie in de onderwijs- en zakenwereld. 
In 1966 nam de Universiteit van Tokio de eerste grootschalige 
binnenlandse computer in gebruik. Tijdens de jaren '70 steeg het 
aantal computers op universiteiten, en tegen de tweede helft van 
dit decennium waren er tien grote Time Sharing Systemen (TSS) 
in gebruik. Deze waren echter gereserveerd voor academisch onder-
zoek, en waren dus niet beschikbaar voor algemene studenten. Toen 
Kyoto Computer Gakuin in 1972 het eerste grote systeem introdu-
ceerde dat beschikbaar was voor studenten, was dit in die tijd een 
uniek geval. Daarna werd KCG in 1979 het eerste instituut onder 
Japanse universiteiten en hoge scholen dat TSS aanbood voor onder-
wijsdoeleinden aan algemene studenten.
In 1983, nog steeds aan het begin van het computertijdperk, introdu-
ceerde KCG 3000 speciaal bestelde computers zodat elke student 
er één zou hebben. Dit was voorheen nog nergens ter wereld gereali-
seerd. Vanaf de tweede helft van de jaren '80 bereikte de golf van 
globalisatie Japan. Kyoto Computer Gakuin opende een nieuwe 
campus in Boston, het hart van de Amerikaanse academische wereld 
en cultuur. De faciliteiten in Boston, gebruikt als een buitenlandse 
opleidingslocatie voor de Internationale Informatieverwerkingsfacul-
teit, was de eerste informatie-gerelateerde school van Japan in het 
buitenland. 
Sinds 1989 biedt Kyoto Computer Gakuin internationale 
ondersteuning aan voor computer-gerelateerd onderwijs (door middel 
van massale donaties van computers en opleiding van lokale 
instructeurs). Deze ondersteuning was een internationaal project 
zonder voorloper, en bracht een baanbrekende revolutie tot stand 
in het onderwijs van elk van de ontvangende landen. Deze 
internationale ondersteuning is nu al langer dan 20 jaar actief, naar 
23 landen toe. Door middel van deze ondersteuning kregen al meer 

dan 3000 gebruikte computers van Kyoto Computer Gakuin een 
nieuwe kans om van dienst te zijn voor opleidingsdoeleinden in 
ontwikkelingslanden. Deze pioniersgeest die al sinds het oprichten 
van KCG is doorgegeven, is zo internationaal in actie gezet. Dit 
ondersteuningsproject werd erkend en ontving in 2006 de 
prestigieuze Prijs voor Internationale Samenwerking van de 
Internationale Telecommunicatie Unie (een gespecialiseerde 
organisatie van de VN). 
In 1993 richtte Kyoto Computer Gakuin het Kunst en Informatie 
Programma op om onderwijs betreffende sensibiliteit in de 
informatiewetenschap uit te breiden, in samenwerking met het 
Rochester Instituut voor Technologie (RIT) in de Verenigde 
S ta ten ,  bekend voor  z i jn  hoog n iveau  in  Mul t imedia  
Kunstontwikkeling. In maart 1996 tekenden KCG en RIT 
documenten voor een officiële affiliatie. De intentie achter dit 
partnerschap was om de multimedia-rijke cultuur van de VS naar 
KCG over te brengen en deze zo lokaal te bevorderen. Het was 
de eerste keer dat een hogeschool in Japan een affiliatie aanging 
met een leidinggevende Amerikaanse universiteit. Na het vormen 
van deze affiliatie begonnen de IT studenten van het RIT en KCG 
een partnerprogramma in februari 1998, het jaar waarin KCG de 
komst van het tijdperk van de IT revolutie voorspelde. Dit 
programma kreeg veel aandacht van de media, omdat dit het 
eerste programma was dat Japanse afgestudeerde bachelors de 
kans gaf om de eerste helft van de IT master cursus te volgen van 
het RIT aan het Kyoto Computer Gakuin.
Dit nieuwe systeem voor een professionele masteropleiding werd 
in 2003 legaal geïnstitutionaliseerd als deel van een Japanse 
hervorming van het hoger onderwijs. Het doel is het aanbieden van 
praktisch onderwijs en opleidingen aan professionals met 
gespecialiseerde vaardigheden. Zodra deze wet van kracht was, 
vroegen we de goedkeuring aan voor een masteropleiding. Hoewel 
er een hoge vraag was naar IT professionals, waren er geen 
universiteiten of professionele masteropleidingen voor IT-beroepen. 
In april 2004 opende het Kyoto College voor Masteropleiding 
Informatica (The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics 
(KCGI)) zijn deuren als de eerste en enige IT-gespecialiseerde 
professionele masteropleiding in Japan.
Het oprichten van het KCGI bracht veel mogelijkheden voor 
studenten en afgestudeerden van het Kyoto Computer Gakuin, 
omdat ze nu de kans kregen om hun studies verder door te zetten 
aan het KCGI voor het verkrijgen van een Masterdiploma in IT, 
het hoogst haalbare diploma in de IT-sector in Japan. Deze nieuwe 
regeling vergt niet langer een diploma van een vierjarige 
universiteitsopleiding om het hoogste diploma te verkrijgen die 
het IT onderwijs te bieden heeft.

Directrice
Yasuko Hasegawa
Bachelor in Natuurkunde en Astronomie, Faculteit der Wetenschappen, Universiteit van Kioto 
(eerste vrouwelijke afgestudeerde)
Doctoraat in Wetenschappen, Universiteit van Kioto
De eerste wetenschapper om een computer te gebruiken bij astrofysisch onderzoek
Bezoekend Wetenschapper aan de Pennsylvania Staatsuniversiteit, VS
Ontving toekenningen van het Ministerie van Onderwijs e.d. van o.a. Thailand, Ghana, Sri Lanka, Peru.
Ontving prestigieuze Prijs voor Internationale Samenwerking van de Internationale Telecommunicatie Unie in 2006
Ontving getuigschrift van de Japanse Vereniging voor Informatieverwerking in 2011

Opgericht in 1963

De Pioniersgeest van Kyoto Computer Gakuin
                                              (Kioto Computer Instituut)

Kyoto Computer Gakuin (KCG) is het eerste 
computer onderwijsinstituut van Japan.
- Om onderwijs aan te bieden van een hoge standaard dat de nadruk legt 
 op de academische aspecten van computertechnologieën en de theorieën daarvan
- Om onderwijs aan te bieden dat nauw blijft aansluiten bij de vooruitgang van 
 computertechnologieën
- Om creativiteit te bevorderen in computertechnologieën
- Om nieuwe bredere standpunten te vestigen betreffende een informatiegerichte 
 samenleving
- Om zowel intelligentie als gevoeligheid te helpen ontwikkelen

Schakel met de Pioniersgeest

Aan toekomstige studenten
(begroeting door de directrice)
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KCG Embleem Uitgesproken Onderwijskundige Elementen

Kleur van de KCG groep

Omdat alle oorspronkelijke leden bij de stichting van KCG alumni waren van de Universiteit van Kioto, is de kleur 
van KCG en KCG Groep gebaseerd op de schoolkleur van de Universiteit van Kioto, donkerblauw. De kleur werd 
vanaf ongeveer 1970 in gebruik genomen, en bij de viering van het 35-jarige bestaan in 1998 werd de kleur gedefini-
eerd als "KCG Blauw". 

Shigeo Hasegawa, de oprichter van de KCG groep, die de school ook bestuurde, is in zijn latere jaren nogmaals 
gaan studeren aan de Universiteit van Harvard. Hij ging deze uitdaging aan omdat het iets was wat hij wilde doen 
toen hij jong was, maar toen niet kon. Hij huurde een appartement in Boston en woonde een cursus literatuur en filo-
sofie bij met jonge studenten. De schoolkleur van KCGI werd vastgelegd als KCG Rood, gebaseerd op de rode 
schoolkleur van de Universiteit van Harvard, in contrast met KCG Blauw. Dit staat symbool voor een houding die 
niet bang is om nieuwe uitdagingen aan te gaan, ongeacht leeftijd of geslacht. 

Dit is het ingangscentrum voor internationale studenten in de KCG groep. Dit is een onderwijscentrum voor 
Japanse taal, aangeschreven door de Minister van Justitie, en aangewezen als voorbereidend leerplan door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie. Groen is geselecteerd op basis van een 
groene Aarde, het thuis van de zeven continenten. Deze groene schoolkleur staat in contrast met het hierboven 
genoemde KCG Blauw en KCG Rood.

Kyoto Computer Gakuin (KCG) werd opgericht als het eerste 
instituut voor computerwetenschappen in Japan en bouwt op 
meer dan 55 jaar traditie en ervaring. Het onderwijs dat wij 
aanbieden heeft veel uitgesproken elementen dat andere scholen 
niet verstrekken. In plaats van gebruik te maken van de conventi-
onele stijl van louter kennis overbrengen van docent op leerling, 
bieden wij faciliteiten aan van het hoogste niveau en een onder-

wijsmethode die doordreven is onderzocht en ontwikkeld. Dit 
is mogelijk gemaakt omdat wij veel belang geven aan de indivi-
dualiteit van onze studenten, en willen beantwoorden aan de 
behoeftes van elke student. Een Technisch diploma is gelijk-
waardig aan een "associate graad", en een Gevorderd Technisch 
diploma is gelijkwaardig aan een Bachelorsgraad. KCG beloont 
studenten met hoge ambities zoveel mogelijk. 

Praktisch Leerplan - Seminar
Elk jaar worden er oefenprojecten uitgevoerd met als doel om 
studenten te laten verbinden met elkaar over wat ze hebben 
geleerd, en de vaardigheid te ontwikkelen om hun kennis toe te 
passen.
In deze klas worden studenten in groepen verdeeld en stellen 
vervolgens een doel, plannen samen hun methode en ontwerp, 
en geven dan zelf een presentatie in een groep. Wanneer 
studenten naar een baan zoeken, kunnen ze beroep doen op hun 
technische capaciteiten zoals ze hebben geleerd. Om een actieve 
rol te spelen in deze samenleving is niet enkel technische capaci-
teit van belang, maar ook teamwork, leiderschap, communicatie-
vaardigheden, tijdsmanagement en presentatievaardigheden. 
Door middel van het groepswerk bij deze oefenprojecten 

verwerven studenten deze vaardigheden op een spontane manier. 
Tevens leren studenten afhankelijk van hun studiejaar lesinhoud 
die progressief van beginner naar meer gevorderd niveau loopt. 
Tegen de tijd dat ze zich in hun laatste studiejaar bevinden, reali-
seren ze zich dat ze al veel algemene oefenvaardigheden hebben 
verworven.
In het oefenproject van het laatste studiejaar doen studenten een 
onderzoek als het resultaat van wat ze hebben geleerd. Ze vormen 
hun idee en creëren hun afstudeeronderzoek aan de hand van 
voortdurende trial and error. De uitstekende werken worden 
gepresenteerd en geprezen bij de "KCG AWARDS", jaarlijks 
gehouden in februari.

De KCG Groep is een wereldwijd opleidingsconglomeraat 
bestaande uit Kyoto Computer Gakuin (Rakuhoku Campus, 
Kamogawa Campus, Kyoto Ekimae Campus), het Kyoto College 
voor Masteropleidingen Informatica, Kyoto Computer Gakuin 
Automobielschool, Kyoto Japanese Language Training Center, 
KCG Carrière en meer. In 2003 legde de CEO van de KCG 
groep, Wataru Hasegawa, het embleem van de KCG groep vast 
als "kcg.edu". Dit embleem is afgeleid van de internet domein-
naam "www.kcg.edu" die was vastgelegd in 1995. 
De domeinnaam "kcg" staat voor "Kyoto Computer Gakuin", 
het eerste computer onderwijsinstituut in Japan. ".edu" is één 
van de "gTLD" (generieke Top Level Domeinen: één van de 
top sector internet domeinen), en enkel hogere onderwijsinsti-
tuten goedgekeurd door de VS accreditatieorganisatie hebben 
toestemming om dit domein te gebruiken. De KCG groep is het 
eerste en enige onderwijsinstituut in Japan dat toestemming 
kreeg om gebruik te maken van het domein ".edu", omdat de 

groep bekend stond als een hooggekwalificeerd hoger onderwijs-
instituut dat gebruik maakt van de nieuwste technologische 
programma's. Het was een revolutionaire gebeurtenis, want 
".edu" domeinnamen werden tot dan toe enkel uitgereikt aan 
onderwijsinstituten binnen de VS. Tevens heeft de KCG groep 
altijd nauwe banden onderhouden met IT experts uit de VS, waar-
onder onderzoekers van het Massachusetts Instituut voor Techno-
logie (MIT). 
Ons embleem "kcg.edu" toont aan dat de KCG groep een hoger 
onderwijsinstituut is dat niet enkel erkend is binnen Japan, maar 
ook in de VS, en het wijst ook op onze sterke initiatiefnemende 
geest. Het staat ook symbool voor onze voortdurende pioniers-
geest, en voor het onderwijskundig ideaal van personeel opleiden 
dat de huidige en toekomstige behoeftes van deze vergevorderde 
informatiegerichte samenleving kan verkennen en daarop kan 
reageren. 

De automobielschool Kyoto Computer Gakuin cultiveert automonteurs met geavanceerde technieken en kennis 
in IT en netwerken, toepasbaar op de volgende generatie autotechnologieën. Voor de KCGM, een nieuw lid van 
de KCG Groep sinds 2013, hebben we de kleur oranje toegekend als zijn schoolkleur, als indicatie van de nieuwe 
kracht die hij aan de KCG Groep toevoegt.

KCG Oranje (Schoolkleur voor Kyoto Computer Gakuin Automobielschool (KCGM))

KCG Blauw (Schoolkleur van het Kyoto Computer Gakuin (KCG) en de KCG Groep)

KCG Rood (Schoolkleur van het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica (KCGI))

KCG Groen (Schoolkleur voor Kyoto Japanese Language Training Center (KJLTC))
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e-Learning

Volledig Uitgerust met een Hooggeavanceerde e-Learning Studio
Kyoto Ekimae Campus heeft een e-learning studio uitgerust met hooggeavanceerde faciliteiten.  Deze studio heeft een synchroon 
afstands-college-systeem en college opname-systeem. Door middel van deze e-learning studio creëert en verspreidt KCG het nieuwste 
hoog-kwalitatieve e-learning collegemateriaal om studenten een brede waaier van onderwijsmogelijkheden aan te bieden.

KCG's Unieke e-Learning Stijl

e-learning colleges van KCG bieden doordachte methodes aan zodat studenten in hun eigen tempo kunnen leren. Zo kunnen beide voordelen 
van e-learning en reguliere colleges, met name flexibiliteit en directheid, gecombineerd worden. Als voorloper van IT onderwijs biedt KCG 
studenten de mogelijkheid om IT toe te passen voor een doeltreffend leerproces.

Het nieuwste studie-management systeem "KING-LMS"
We bevinden ons in het breedband-tijdperk, in deze samenleving waarin computers alomtegenwoordig zijn. Hierdoor heeft wie dan ook 
toegang tot elke soort van informatie op elk moment.  KCG zag de komst van dit tijdperk duidelijk aankomen, en was zo het eerste instituut 
in Japan om het unieke LMS, Learning Management Systeem, in gebruik te nemen. Dit werd in 2010 nog vernieuwd tot het KING-LMS.
Dit systeem staat studenten toe om elk onderwerp te studeren vanuit welke locat ie en op welk t i jdst ip dan ook. Dit is een 
hooggeavanceerd studie-systeem dat een grote rol speelt in het toepassen van student-georiënteerd onderwijs.

Studeren met KING-LMS

● Studenten hebben vanaf hun individuele pagina toegang tot gedigitaliseerd collegemateriaal. Dit is 
mogelijk niet enkel vanuit de school, maar ook van thuis of een andere locatie. Dit staat studenten toe om 
via internet te studeren op welk tijdstip dan ook.

● Het staat studenten toe om studiemateriaal op voorhand te bekijken of te herhalen, hun taken in te dienen 
en contact te leggen met andere studenten en hun professoren via BBS (bulletin board system) om 
vragen te stellen of zaken te bespreken. 

● Als studenten dit willen, kunnen ze op zelfstandige basis vakken van andere afdelingen (deze zijn openlijk 
beschikbaar) bestuderen om aan hun interesses en behoeftes te voldoen. 

● Door middel van KING-LMS kunnen studenten ook aankondigingen van de school bekijken. Inhoud kan 
automatisch naar hun mobiele telefoon doorgestuurd worden.

◆ KING Netwerk
Computers voor gebruik van studenten aan KCG zijn verbonden tot het KING netwerksysteem (KCG Information 
Network Galaxy), dat ook aangesloten is tot het Internet door middel van optische vezel gespecialiseerd voor breedband. 

De website "KING-LMS", exclusief voor studenten aan KCG, toont altijd de nieuwste informatie betreffende 
klassen, jobs en carrièremogelijkheden na het afstuderen. Het is mogelijk om overal en altijd alle informatie die 
van belang is voor studenten na te kijken.
Het is ook toegankelijk voor mobiele telefoons.

Wat KCG e-Learning te Bieden Heeft

Synchroon 
e-Learning

Asynchroon 
e-Learning

・Verbindt de Rakuhoku, Kamogawa en Kyoto Ekimae campussen en het Kyoto College voor Masteropleidingen 
Informatica, wat studenten toelaat om colleges live te volgen zonder dat ze een andere campus hoeven te bezoeken.
・Staat studenten toe om direct vragen te stellen aan de docent.
・Staat studenten toe om de colleges thuis opnieuw te beluisteren, aangezien deze automatisch worden opgenomen 

en opgeslagen op de server.

・Maakt het mogelijk voor studenten om overal en 
altijd te studeren, wat hen de vrijheid geeft om 
andere studies, club activiteiten, hobby's en 
studentenjobs te doen. 
・Stelt studenten in staat om stukken te 

herbeluisteren die ze de eerste keer niet goed 
begrepen. Oefeningen staat hen ook toe om 
hun kennis van het onderwerp te toetsen.
・Via het BBS (Bulletin Board System) en email 

kunnen studenten vraag-en-antwoord sessies 
bijwonen en hun mening delen.
・Studenten kunnen hun begeleiders tijdens hun 

kantooruren raadplegen en direct vragen stellen 
of begeleiding vragen.
・Stelt docenten in staat om op de hoogte te blijven 

van de individuele prestaties van studenten, door 
het inzien van hun toegangsgeschiedenis van 
lesinhoud, taak-inzendingen en toetsuitslagen. 
Dit maakt het mogelijk voor hen om studenten 
meer persoonlijke begeleiding te geven. 
・Scholingen (colleges in persoon) worden 

gehouden wanneer nodig om effectieve studie 
en communicatie tussen begeleider en student 
te bevorderen.

Synchroon Asynchroon
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Vragen

Vragen

Rakuhoku Campus

Kamogawa Campus

Server

Thuis

Kyoto Ekimae Campus
E-Learning Studio

e-Learning is een nieuwe studiemethode die gebruikt maakt 
van communicatie-technologieën zoals netwerken en computers. 
e-Learning is een essentiëel onderwijsinstrument voor onderwijs-
instituten van de 21ste eeuw. 
KCG heeft als pionier het nieuwste e-learning systeem geïntro-

duceerd, en heeft een uitgebreid aanbod van colleges op basis 
van e-learning. Hierdoor kunnen we een meer student-georiën-
teerde onderwijsstijl toepassen die effectiever is dan  ooit 
tevoren, en het stelt ons in staat om directer gehoor te geven  
aan de onderwijskundige behoeftes van de studenten..
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Nieuwste apparatuur
Een omgeving met apparatuur waar andere scholen niet aan kunnen tippen
700 van de nieuwste PC's

Praktijk studielokaal programmerenPraktijk studielokaal game development

Praktijk studielokaal netwerkenPraktijk studielokaal multimedia

Praktijk studielokaal databaseMac App ontwikkelingslab

Praktijk studielokaal mechatronicaMac ontwerp lab

Praktijk studielokaal elektrische en elektronische circuit productieSpecial effects en anime lab

Praktijk studieruimte automobiel besturingPraktijk studielokaal 3D CG productie

Grote zaalPraktijk studielokaal CAD/bouwkundig programmeren

Info kioske-Learning studio

Studenten loungeOpname studio

Bij KCG zetten we alles in voor het waarmaken van onze hoogste prioriteit: 
Een omgeving creëren waarin studenten vrij de meest geavanceerde technologie 
kunnen studeren. Kwaliteitsonderwijs is alles voor ons. Zelfs nu, wanneer onze 
school ongekende groei doormaakt, blijven wij trouw aan deze onderwijsfilosofie. 
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Voorname
Docenten

CEO, Gainax Kyoto Co., Ltd. 
Lid van de Science Fiction and Fantasy Writers of Japan
(SFWJ) en de Space Authors Club of Japan (SACJ) 
Professor aan The Kyoto College of Graduate Studies 
for Informatics (KCGI)

Japanse Anime en ICT.
In het geconcentreerde vakgebied IT manga en 
anime, gebruikt KCGI deze combinaties om nieuwe 
markten en business modellen te zoeken en creëren. 
Het vak speciale onderwerpen in anime planning, 
productie en promotie wordt onderwezen door 
professor Yasuhiro Takeda. Professor Takeda is een 
van de oprichters van Gainix, de studio die bekend 
staat om werken zoals, Nadia, The Secret of Blue 
Water en Tengen Toppa Gurren Lagann. Als anime 
producent bij Gainax was professor Takeda betrokken 
bij tal van projecten, waaronder games zoals Neon 
Genesis Evangelion: Iron Maiden en manga zoals 
Aim for the Top 2! Diebuster, Magical Shopping 
Arcade Abenobashi en Hanamaru Kindergarten. In 
samenwerking met Gainax, heeft professor Takeda 
een reclamespot gemaakt om de 50ste verjaardag 
van de KCG groep te vieren.

Business is een kwestie van "Hoeveel 
financiering zal het aantrekken?"

- Wat is volgens u het sleutelaspect bij het 
commerciëel maken van anime?

Mijn werk tot nu toe was voornamelijk de planning en 
productie van animatie bij Gainax. 
Ik maak anime-voorstellen, onderhandel met 
bedrijven met welke we graag willen samenwerken 
om de uitzendingstoewijzingen vast te leggen en 
verzeker een bepaald budget. Wanneer de productie 
voltooid is, is het belangrijk om na te denken over 
hoeveel financiering het zal aantrekken. Ik geloof dat 
de uitvoering daarvan het belangrijkste is.
- Vertel ons alstublieft hoe u in anime 
verwikkeld bent geraakt.

Werken waar ik de planning voor heb gedaan zijn 
onder andere Wish Upon the Pleiades en Tengen 
Toppa Gurren Lagann. Momenteel werk ik aan een 
aantal nieuwe animaties. Op de universiteit deed ik 
een heel andere studie. Voordat ik het wist, waren de 
events en onafhankelijke producties die ik tijdens mijn 
studiejaren organiseerde mijn baan geworden. 
Daarom voelt het nu nog altijd dat ik met interessante 
projecten bezig ben. Een van de belangrijkste lessen 
uit mijn amateurjaren is daarom ook "neem het 
initiatief in leuke en interessante dingen".
-  Geef ons alstublieft een boodschap die u 
anime-studenten toewenst.

Anime Planning en Productie kost veel energie. 
Daarnaast komt er veel verantwoordelijkheid kijken bij 
de productie en het verzamelen van financiering voor 
anime. Anime maken houdt in dat mensen je 
beoordelen naar je werk, dat je kritiek zult krijgen, 
financiering moet zoeken en het saldo van je bedrijf in 
het zwart moet houden. Voor een echt complete 
planning moeten al die dingen inbegrepen worden. 
De gedachte dat de eigenlijke productie het enige is 
wat telt, dient enkel als zelfvoldoening. Een productie 
is slechts voltooid als het beoordeeld is geworden. 
Kritiek is mogelijk niet enkel gericht op je werk, maar 
op alles wat je de wereld instuurt, inclusief je acties 
en woorden. Dat is de reden waarom ik studenten die 
interesse om anime te studeren vraag om te studeren 
met de volle bereidheid om alle kritiek die men ooit te 
verduren zal krijgen rechtuit tegemoet te gaan.

Yasuhiro 
Takeda

武田 康廣

Reclame voor de 50ste ver jaardag van de KCG groep (URL: kcg.ac.jp/gainax)



Hatsune Miku, haar naam gebaseerd op de Japanse 
zin "Mirai kara kita hajimete no oto" ("het eerste 
geluid van de toekomst”), is een virtueel idool dat 
zingt met een synthetische stem, gebaseerd op tekst 
en melodie die door een gebruiker als input in een 
computer zijn ingebracht. Hatsune Miku heeft live 
concerten gegeven, niet enkel in Japan maar ook in 
het buitenland. Ze heeft zo de harten gewonnen van 
vele fans. Hiroyuki Ito, Vertegenwoordigend 
Directeur van Crypton Future Media Inc. (het bedrijf 
dat de Hatsune Miku synthetische stem-software 
heeft gecreëerd en dus verantwoordelijk is voor 
de hele sensatie) is ook professor aan het KCGI. 
Professor Ito, die nog steeds actief bezig is met 
het ontwikkelen van software voor synthetische 
stemmen, heeft de volgende boodschap voor de 
jongelingen die de IT-industrie van de toekomst 
zullen leiden. "We zijn slechts halverwege deze 
informatierevolutie. De mogelijkheden van deze 
revolutie zijn onbegrensd, en de toekomstige 
vooruitzichten spreiden zich oneindig voor jullie uit. 
Ik wens dat jullie je toeleggen op jullie studies met 
dit concept stevig in jullie achterhoofd." 

Je kan nu in een oogwenk toegang krijgen tot je 
favoriete video's en allerlei soorten media. 
Daarbovenop is het nu voor iedereen mogelijk om 
gemakkelijk en onmiddellijk informatie (tot aan de 
kleinste stukjes nieuws) over zichzelf met de 
wereld te delen via Facebook, Twitter en blogs. 
Ik geloof echter dat al deze innovaties slechts 
een inleiding zijn voor wat de informatierevolutie 
voor ons in petto heeft. De landbouw- en 
industriële revolutie brachten grote 
verandering in de manier waarop mensen 
hun leven leidden. De veranderingen als 
gevolg van de informatierevolutie hebben 
dit niveau nog niet bereikt. Dit is slechts 
een overgangsperiode; de echte 
veranderingen moeten nog beginnen. 
Ik geloof dat we in de komende 20 à 
30 jaar drastische veranderingen 
gaan waarnemen in de algemene 
levensstijl van mensen en de 
hele wereld. Ik kan echter 
niet zeggen wat voor 
veranderingen dit gaan zijn. 
Hoe we op deze 
veranderingen in zullen 
gaan spelen is aan ons, 
en voornamelijk aan de 
jongelingen die de 
volgende generatie 
op hun schouders 
zullen dragen.

Crypton Future Media is noch een videogame bedrijf, 
noch een animatiestudio. Ondanks het feit dat we 
verwikkeld zijn in het maken van muziek, zijn we ook 
geen opnamestudio. Omdat we de hobby van 
computermuziek tot een business hebben omgevormd, 
zie ik ons graag als een "verkoper van geluid". 
Hatsune Miku werd voor het eerst te koop 
aangeboden in augustus 2007. Ik geloof dat de 
software mensen een kans gaf om zich te verwikkelen 
in een creatieve activiteit.
Men zegt dat de mensheid in het verleden drie 
revoluties heeft doorgemaakt. De eerste daarvan was 
de landbouwrevolutie. Voorheen waren mensen 
gedwongen om steeds op pad te zijn wegens hun 
afhankelijkheid van de jacht, maar deze revolutie liet 
hen toe om systematisch voedsel te verbouwen en 
zelfs op te slaan voor later, waardoor mensen zich 
permanent konden vestigen. Als gevolg hiervan 
ontstonden staten en maatschappijen, die op hun 
beurt verschillen in welvaart tot gevolg hadden. 
Het kan gezegd worden dat de ontwikkeling van 
economie de oorzaak is geweest voor het ontstaan 
van oorlogen.
De tweede revolutie was de industriële revolutie. Men 
ontdekte het potentieel van machines, en dit betekende 
het begin van innovaties zoals de mogelijkheid om op 
efficiënte manier identieke voorwerpen te vervaardigen. 
Dit bracht het ontstaan van massaproductie en 
massaconsumptie met zich mee. Dit dreef de 
commerciële handel aan en resulteerde in het ontstaan 
van grootschalige rijkdom. Deze revolutie veroorzaakte 
ook een ware "bevolkingsexplosie". De tijd van voor de 
industriële revolutie werd gekenmerkt door zowel hoge 
geboortecijfers als hoge sterftecijfers, wat betekende dat 
de menselijke bevolking vrij constant was. Fluctuaties in 
rijkdom waren tot dan toe ook eerder subtiel, maar met 
de industriële revolutie begon de menselijke bevolking 
zich op een hoog tempo uit te breiden.
De derde revolutie is de informatierevolutie, veroorzaakt 
door de waarde van IT, gekenmerkt door het internet. 
Vóór de komst van het internet waren informatiezenders 
beperkt en monopolistisch van aard. Informatiebronnen 
waren media zoals krantenbedrijven, televisie- en 
radiostations en uitgeverijen, maar het verzenden van 
informatie bij deze groepen ging altijd gepaard met 
hoge faciliteitskosten en fysieke energie. Daarbij was 
informatie in die tijd ook beperkt in volume en 
unidirectioneel. De komst van het internet bracht echter 
een informatierevolutie met zich mee. 
De manier waarop informatie wordt verspreid is daardoor 
aanzienlijk veranderd. 
Het internet is nu altijd dichtbij, in onze handen, op onze 
bureaus en in onze broekzak. Informatie die 
gedigitaliseerd kan worden, zoals nieuws, films en 
muziek is nu volledig "geïnformationaliseerd", wat het 
mogelijk maakt om deze gemakkelijk te verzenden en op 
te slaan via internet. Werk en leven is nu heel handig, 
aangenaam en comfortabel gemaakt. 

Vertegenwoordigend Directeur van Crypton Future Media, Inc., 
producent van Hatsune MikuMiku

Professor aan The Kyoto College of Graduate Studies 
for Informatics (KCGI)

Voorname
Docenten

Hiroyuki
Itoh 伊藤 博之

Hatsune Miku
Illustratie door KEI
©Crypton Future Media, INC.

De wereld van Hatsune Miku, die een revolutie
is begonnen op het gebied van stemsynthese.
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3 Jaar

3 Jaar

2 Jaar

4 Jaar

3 Jaar

3 Jaar

2 Jaar

4 Jaar

3 Jaar

2 Jaar

2 Jaar

1 Jaar

2 Jaar 
avondcursus

Reclame Ontwerper

Afbeelding Creator

Web Ontwerper

CG Ontwerper

Medische Administratie

Administratie, Accounting en Sales

Systeemingenieur

IT/Financieel Consultant

Programmeur

Systeemingenieur

Netwerkingenieur

Oplossingsingenieur

Game Programmeur

Game Ontwerper

Game Planner

Game Regisseur

Controleprogrammeur

Mechatronica Ingenieur

Hardware Ontwikkelaar

Embedded Systems Ingenieur

Systeembeheerder

Systeemingenieur

Administratie, 
Accounting en Sales

Programmeur

Automotive Ingenieur Computer Wetenschappen 
Onderzoeker

ProgrammeurSysteemingenieur

4 Jaar

3 Jaar

2 Jaar

3 Jaar

Study IT abroad and 
set your sights on the world

Lijst met KCG programma's

Voor Internationale studenten

Programma Kunst en Ontwerp Informatica
Cursus Kunst en Ontwerp Informatica / Cursus Kunst en Ontwerp

Programma Kunst en Ontwerp
Programma Manga en Animatie
Basisprogramma Kunst en Ontwerp
Cursus Kunst en Ontwerp / Cursus Manga en Animatie

Programma Business en Management Informatica
Cursus Management Informatie / Cursus Data Wetenschap

Programma Toegepaste Informatica
Cursus Medische Informatica / Cursus Maritieme Wetenschap IT / 
Cursus Agricultuur IT / Cursus FinTech

Programma Business IT 
Programma Medische kantooradministratie

Programma Computerwetenschappen
Programma Multimedia Computergebruik
Programma Computer Netwerken
Programma Informatieverwerking
Cursus Informatieverwerking / Cursus IT Stemacteur/actrice / 
Master Studie Uitwisselingsprogramma

Programma Informatietechniek

Programma Computertechniek
Cursus Computer Ingenieur / Cursus Automobiel Besturing

Programma Fundamentele Computertechniek

Programma Digitale Spellen en Amusement

Programma Digitale Spelontwikkeling

Basisprogramma Digitale Spelontwikkeling

Informatie & Communicatie
Cursus Informatie-Communicatie / 
Cursus Universiteit Master Skills Upgrade  / Eenjarige avondcursus

Informatie & Communicatie
Afdeling Avondstudies

Programma Toegepaste Informatica
Cursus Internationale Automobiel Besturing (voor Internationale studenten)

Programma Computertechniek
Cursus Internationale informatie / Cursus Internationale Kunst en Ontwerp /
Cursus Internationaal Toerisme Informatie (voor Internationale studenten)

Programma Informatieverwerking
Cursus RIT Masters Uitwisseling (voor afgestudeerden van een vierjarige 
opleiding aan hogeschool en universiteit) / 
Cursus Internationale IT (voor Internationale studenten)

Geavanceerd
Technisch
Diploma

Programma's
voor praktische 

specialisten met een 
beroepsopleiding

Geavanceerd
Technisch
Diploma

Programma's
voor praktische 

specialisten met een 
beroepsopleiding

Geavanceerd
Technisch
Diploma

Programma's
voor praktische 

specialisten met een 
beroepsopleiding

Geavanceerd
Technisch
Diploma

Programma's
voor praktische 

specialisten met een 
beroepsopleiding

Geavanceerd
Technisch
Diploma

Programma's
voor praktische 

specialisten met een 
beroepsopleiding

A
B
C
D
E

Een voorwaarde voor 
accreditatie is dat het 
programma een praktische, 
gespecialiseerde opleiding biedt, 
in samenwerking met bedrijven 
die zich op het voorfront van de 
business begeven en actief 
professionele klanten bedienen.
Naast de vijf geaccrediteerde 
programma's, biedt KCG ook 
een scala aan andere twee- en 
driejarige programma's. Sinds de 
oprichting in 1963 heeft KCG 
consistent deze programma's 
aangeboden om professionals te 
helpen voorop te staan in deze 
IT gerelateerde vakgebieden.
KCG bereidt nu opeenvolgend 
enkele andere programma's voor 
om geaccrediteerd te worden.

Wat is een praktische 
specialist programma 
beroepsopleiding?

Afgestudeerden van vierjarige 
specialistische beroepsopleidin-
gen die voldoen aan bepaalde 
voorwaarden worden een 
"geavanceerd technisch 
diploma" (kodo-senmonshi) 
toegekend. 
Het ministerie van onderwijs, 
cultuur, sport, wetenschap en 
technologie (MEXT) acht de term 
"geavanceerd technisch 
diploma" van een gelijkwaardig 
niveau als een bachelor diploma 
(gakushi), een term die wordt 
gebruikt voor afgestudeerden 
van vierjarige universiteitsoplei-
dingen. Mensen met een 
geavanceerd technisch diploma 
hebben een hoog aanzien in de 
Japanse maatschappij, omdat ze 
niet alleen specialistische 
kennis, maar ook praktische 
vaardigheden bezitten. In steeds 
meer gevallen wordt een 
geavanceerd technisch diploma 
hoger gewaardeerd dan een 
bachelor.

Wat is een Geavanceerd 
Technisch Diploma?

Studeer terwijl je werkt of leer bij twee scholen tegelijk.

Bereik de top van de 
businesswereld door IT.

Het voorfront van de 
informatiemaatschappij ondersteunen.

Control engineer op het 
voorfront worden.

Streef een carrière als 
game creator na.

Doe mee op de cutting-edge 
van digitale artiesten.

Art & Design

Business & 
Management

Engineering for 
Embedded Systems

Information & Communication

Digital Game & 
Amusement

Computer 
Science

Kunst & Ontwerp

Business & Management

Computerwetenschappen

Digitale Spellen & Amusement

Embedded Systeemtechniek

Informatie & Communicatie

Een rooster met 19 programma's in vijf faculteiten helpt studenten om hun dromen realiteit te maken
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BA

Word een succesvol zakenman met gevorderde computervaardigheden en 
opgeleid in businessgebruiken.  
Studenten leren office tools zoals Microsoft Word, Excel en Access, tevens boekhouding, 
businessgebruiken en communicatievaardigheden.  We helpen studenten bij het cultiveren 
van basis zakentheorie om hen tot succesvolle zakenmensen te maken die een actieve 
rol spelen in elke situatie.

Doelberoepen

Systeembeheerder
Verkoop & Marketing Personeel
Instructeur voor Computer Operator
Administratie en Boekhouding  enz.

Programma Business IT    2 Jaar   Diploma

Word een ontwerper en adviseur met creatieve vaardigheden.
We helpen studenten in het cultiveren van vaardigheden betreffende productie en consul-
tatie om de tussenpersoon te zijn tussen de ontwerper en de klant. We helpen de student 
ook bij het cultiveren van uitstekende conceptcreatie en voordrachtvaardigheid. 

Doelberoepen

CG Ontwerper
Web Ontwerper

DTP Ontwerper
Logo Ontwerper

Reclame Ontwerper
Game CG Ontwerper  enz.

Programma Kunst en Ontwerp   3 Jaar   Diploma

Word een ontwerper en een steunpilaar van de digitale kunstsector.
We helpen studenten bij het cultiveren van vaardigheden in verband met software 
voor kunstontwerp en fundamentele vaardigheden in verband met creatief 
ontwerp, kleur en kunst. 

Basisprogramma Kunst en Ontwerp   2 Jaar   Diploma

Onderwerpen en Colleges

Word een manga artiest, animator of maker met vaardigheden in de 
digitale productie van manga en anime.
We werken aan digitale productie gebaseerd op de technieken en geschiedenis 
van analoge manga- en animeproductie, om studenten te trainen voor de productie-
ruimte en gebieden zoals uitgave en distributie. 

Kunst & Ontwerp

Word een toonaangevende art director in de industrie.
Buiten het verkennen van de mogelijkheden van de digitale kunst, helpen we studenten 
om een competente art director te worden met de nodige beleids- en planningsvaardighe-
den om een project succesvol te leiden.

Doelberoepen

Art Director
Web Ontwerper
Game CG Ontwerper

CG Ontwerper
Reclame Ontwerper
Logo Ontwerper

DTP Ontwerper  enz.

Programma Kunst en Ontwerp Informatica    4 Jaar    ★Gevorderd Technisch diploma

Art & Design

Word een toonaangevend consultant door het inbrengen van optimale 
informatiesystemen.
Studenten vergaren kennis omtrent business, inclusief domeinspecifieke kennis voor 
elke sector. Ze leren ook analytische methodes betreffende inkomen en leren over 
informatie- en communicatietechnologieën om die te kunnen toepassen om een leidend 
figuur te worden. We helpen studenten in het cultiveren van kennis omtrent productiebe-
leid en het beleid van klantenrelaties, opdat ze als een IT consultant of projectleider 
optimale informatiesystemen kunnen voorleggen en ontwerpen die verschillende delen 
van een bedrijf in verbinding brengen. KCG biedt de cursus Management Informatie 
en cursus Data Wetenschappen aan.   

Doelberoepen

IT Consultant
Verkoop van Technologie

e-Business Producent
Systeemingenieur 

Data wetenschapper
Projectleider   enz.

Programma Business en Management Informatica    4 Jaar    ★Gevorderd Technisch diploma

Business & Management

Voor specialisatie in Business en Management is een doorlopend 
onderwijsprogramma van zes jaar voorzien, inclusief twee jaar 
gevorderde studie aan het Kyoto College voor Masteropleiding 
Informatica, opdat studenten efficiënt en effectief kunnen 
studeren. 

Business & Management

Doelberoepen

Grafisch Ontwerper
Web Ontwerper
Game CG Ontwerper

DTP Operator
Niet-Lineair 
Bewerkingsoperator  enz.

Om een systeemingenieur te worden en de IT revolutie in de bedrijvenwereld 
te bewerkstelligen.  
Dit programma ontwikkelt talenten die al een diep begrip hebben van fabricagetechniek 
en die de vaardigheden in conceptontwikkeling en -presentatie hebben. Zodat ze ideeën 
kunnen voorstellen en daarover onderhandelen aan de hand van de wensen van een 
client. Cursussen in dit programma zijn; Internationale Automobiel Besturing, Maritieme 
IT, Agricultuur IT, FinTech en Medische Informatie.

Doelberoepen

Automobiel Ingenieur
Maritieme/Aquacultuur Ingenieur
Agricultural/Bosbeheer Ingenieur
Financieel Ingenieur
Technicus Medische Informatie,  enz.

Doelberoepen

Medische administratie in ziekenhuizen, 
klinieken  enz.

Vergaar kennis van zowel het medische- als het computerveld, word een expert die de leiding kan nemen om de medische 
werkomgevingen van de toekomst te automatiseren.
Computergerelateerde kennis is van levensbelang in de medische werkomgeving van 
vandaag. Echter is personeel dat aan deze behoefte kan voldoen schaars. In het medisch 
kantoor administratieprogramma leren studenten om zowel de medische kennis als de 
IT skills te verkrijgen en worden zij experts die de leiding kunnen nemen om de medische 
werkomgevingen van de toekomst te automatiseren.

Programma Medisch kantooradministratie    2 Jaar   Diploma

Programma Toegepaste Informatica    3 Jaar   Diploma

Cursus Internationale AutocontroleAlleen voor Internationale studenten

Doelberoepen

Animator
Manga artiest 

Digitale tekenaar
CG Animator

Illustrator
Advertentiedesigner  enz.

Programma Manga en Animatie    3 Jaar   Diploma
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Computerwetenschappen

Word een toonaangevend specialist. 
Wij cultiveren studenten die de behoeftes van klanten kunnen analyseren en 
oplossingen kunnen voordragen in de vorm van informatiesystemen als 
een oplossingsarchitect of IT architect.

Doelberoepen

Oplossingsarchitect
Projectleider
Systeemingenieur

Netwerkingenieur
IT Architect  enz.

Word een ingenieur die systemen kan ontwikkelen.
Wij cultiveren studenten om ingenieurs te worden die alles weten over informatievei- 
ligheid, computernetwerken en databases, en die ook stevige informatiesystemen 
kunnen uitbouwen.

Doelberoepen

Netwerk Ingenieur
Netwerkbeheerder

Database Ingenieur
Veiligheidsingenieur

Systeemingenieur  enz.

Programma Computer Netwerken    3 Jaar    Diploma

Programma Computerwetenschappen   4 Jaar    ★Gevorderd Technisch diploma

Word een leider aan het hoofd van softwareontwikkeling.
Wij cultiveren studenten als belangrijke systeemingenieurs die systemen kunnen 
ontwikkelen en kunnen onderhandelen met klanten.

Doelberoepen

Systeemingenieur
Programmeur
Database Ingenieur

Grafisch Ingenieur
Web Ingenieur  enz.

Programma Multimedia Computergebruik   3 Jaar    Diploma

Word een leider in gameontwikkeling van de volgende generatie.
Wij cultiveren studenten om algemene of technische leiding te kunnen geven aan een 
productieteam, met kennis van programmeren en technische vaardigheden. 

Doelberoepen

Game Regisseur
Game Producent

Game Planner
Technisch Regisseur

Game Programmeur
Game CG Ontwerper  enz.

Word een game ontwikkelaar met beheersing van de meest recente 
snufjes.
Wij cultiveren studenten om game programmeurs te worden die 3D games en online 
games ontwikkelen van een hoog niveau, of om game planners te worden die games 
ontwerpen met een breed standpunt om de interesse van spelers te kunnen wekken.

Doelberoepen

Game Programmeur
Game Scenario Schrijver

Doelberoepen

Game Programmeur
Game CG Ontwerper

Game Planner         Game Ontwikkelingsassistent
Game Scenario Schrijver  enz.

Game Planner
Game CG Ontwerper  enz.

Word een ontwikkelaar met een stevige kennis betreffende game 
ontwikkeling.
Studenten leren C++ programmeertaal, grafisch ontwerp, game scenario 
en regelontwerp. Wij cultiveren competente mensen die met supervisie 
van een regisseur een actieve rol spelen als game planner, game 
programmeur of ontwikkelingsassistent.

Programma Digitale Spellen en Amusement   4 Jaar    ★Gevorderd Technisch diploma

Programma Digitale Spelontwikkeling    3 Jaar    Diploma

Basisprogramma Digitale Spelontwikkeling   2 Jaar    Diploma

Digitale Spellen & AmusementDComputer ScienceC Digital Game & Amusement

Word een technicus met een sterke basis in programmeren en IT.
Dit programma leidt je op tot programmeur, systeem ingenieur en systeem uitvoerder 
met een sterke basis in computer, netwerk, en informatietheorie. Cursussen in dit 
programma zijn; Internationale IT, Informatieverwerking en IT Stem acteren.

Doelberoepen

Programmeur
webprogrammeur

Systeemingenieur
applicatie-exploitant

Stem Acteren
Voice-over  enz.

Programma Informatieverwerking   2 Jaar    Diploma

Cursus Internationale ITAlleen voor Internationale studenten
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Embedded Systeemtechniek

Word een expert in embedded systems.
Studenten leren niet enkel over hardware en software, maar ook over consul- 
ting, ontwerp, ontwikkeling, onderhoud en beheer van embedded systems. 
Met deze brede kennis kunnen ze werken als projectleider of IT architect in 
een ontwikkelingsteam.

Doelberoepen

IT Architect
Mechatronica Ingenieur
Embedded Systems Ingenieur

Systeemingenieur
Hardware Ontwikkelaar  enz.

Programma Informatietechniek   4 Jaar    ★Geavanceerd Technisch Diploma

Cursus Informatie-Communicatie     1 Jaar / 2 Jaar avondcursus

Deze cursus is bedoeld voor degenen die IT vaardigheden willen verwerven op korte termijn. Selecteer 
bepaalde colleges aan de hand van jouw behoeftes en vaardigheidsniveau. Afhankelijk van je persoonlij-
ke doelen kan je kiezen tussen programmeren, systeemontwikkeling, Informatiesystemen, etc., of je 
kan kiezen om te studeren om een bepaalde applicatie kwalificatie te verwerven.

E Control engineer op het voorfront worden.

Word een controlesysteem-ingenieur door de basisbeginselen van 
hardware en software te leren.
Studenten leren de basisbeginselen- en kennis over hardware en software om 
specialist te worden in geïntegreerd systeemontwikkeling en worden opgeleid 
tot een controlesysteem-ingenieur die degelijke service kunnen bieden aan 
leiders in ontwikkeling. 

Programma Fundamentele Computertechniek    2 Jaar    Diploma

Informatie & Communicatie
Information & Communication

Voor de ontwikkeling van informatie verwerkende ingenieurs die een actieve rol kunnen spelen waar dan ook 
ter wereld, heeft KCG vijf internationale cursussen opgesteld speciaal voor Internationale studenten. Studenten 
kunnen zich inschrijven voor april of oktober.
KCG heeft veel mensen in dienst die verantwoordelijk zijn voor studentenzaken. Deze staf helpt studenten met 
verschillende zaken zoals studie, het leven op de campus, en het vinden van een bijbaan. Dankzij hun 
tomeloze inzet kunnen de Internationale studenten die van over de hele wereld naar KCG komen met 
vertrouwen werken aan hun studie.

Toegepaste Informatica Programma 3-jaar, Diploma Aangeboden aan de Kyoto Ekimae Campus

Cursus Internationale Automobiel Besturing 
Informatieverwerking Programma 2-jaar, Diploma  Aangeboden aan de Kyoto Ekimae Campus

Cursus Internationale IT

Computertechniek Programma 3-jaar, Diploma  Aangeboden aan de Rakuhoku Campus

Cursus Internationale Informatie
Cursus Internationale Kunst en Ontwerp
Cursus Internationale Toerisme Informatie

◆ Vind geweldige carrièrekansen in Japan of in jouw land!

◆ Ga voor toelating tot een Masters program bij KCGI! Inschrijving open 

Word een ingenieur die productontwikkeling kan bevorderen met 
embedded technologie.
Studenten verdieping zich volledig in de studie van embedded systemen, door te oefenen 
met het vervaardigen van robots, communicatiemiddelen, autotechniek en microprocessor 
controle. Afgestudeerden van dit programma worden systeemingenieur, programmeur en 
mechatronica ingenieur, die in staat zijn om het heft in handen te nemen in productont-
wikkeling. Cursussen in dit programma zijn; Internationale Informatie, Computertechniek 
en Automobiel besturing.

Programma Computertechniek    3 Jaar    Diploma

Doelberoepen

Embedded Systems Ingenieur
Mechatronica Ingenieur
Systeemingenieur

Klanteningenieur
Controleprogrammeur 
Boordcomputer Elektronica Ingenieur  enz.

ECU Ontwikkelaar

Alleen voor Internationale studenten Cursus Internationale informatie
Cursus Internationale Kunst en Ontwerp  Cursus Internationale Toerisme Informatie

Doelberoepen

Ingebedde systeemingenieur
Klanteningenieur

Systeemingenieur 
Controleprogrammeur  enz.

Vijf internationale cursussen voor 
KCG Internationale studenten
Studenten kunnen zich inschrijven voor 
april of oktober
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Studenten die de Cursus Internationale Automobiel Besturing afronden en de Cursus Internationale IT ontvangen een door MEXT ge-
accrediteerd diploma en kunnen een spannende carrière tegemoetzien in IT en autotechniek in Japan of in hun eigen land. Studenten 
die interesse hebben in werken bij Japanse bedrijven kunnen ondersteuning krijgen van de KCG loopbaanbegeleiding staf.

Deze drie cursussen worden aangeboden aan de Rakuhoku Campus en zijn gericht op studenten die zich willen inschrijven bij 
KCGI. Over toelating wordt beslist op basis van algemene universitaire toelatingseisen en de afgeronde technische opleidingen 
enz. in het thuisland van de student.  Klassen worden ingedeeld naar het niveau van Japanse taalvaardigheid van de studenten en 
hierop aangepast. De vaardigheden en kennis die hier worden opgedaan bereiden studenten voor op toelating tot KCGI. Veel 
studenten in deze cursussen komen van KCGI partner onderwijsinstituten in het buitenland.

Cursus Internationale Automobiel Besturing

Cursus Internationale IT

Cursus Internationale informatie

Studenten verbeteren in deze cursus hun Japanse taalvaardigheid die ze nodig hebben voor gespecialiseerde studie terwijl ze de 
basis van IT leren. Studenten kiezen uit een breed scala keuzevakken de onderwerpen die voldoen aan hun aspiraties voor IT 
vaardigheden.  Er worden lessen in technisch Japans en andere Japanse taallessen 
gegeven, en de taalvaardigheid om te leren over computertechniek en zakendoen 
worden bijgebracht.

Basis oefenen presentatie
Basis oefenen VBA
Algemene oefening in documentatie 
voorbereiden 
Basis oefenen in voorbereiding op kwalificatie 
examens 
Overzicht van bedrijfssystemen 
Overzicht van management informatiesystemen 

Gespecialiseerde studieonderwerpen

Cursus Internationale Kunst en Ontwerp

Cursus Internationale Toerisme Informatie
Klassen worden ingedeeld naar het niveau van Japanse 
taalvaardigheid van de studenten en hierop aangepast.

Eerste
jaar

Tweede
jaar

Voornamelijk gericht op studenten uit landen die geen Chinees schrift gebruiken 
in hun taal, zal deze cursus studenten het Japans bijbrengen dat nodig is voor 
gespecialiseerde studie terwijl ze een solide grondslag in IT vergaren. Er 
worden lessen in technisch Japans gegeven, en de taalvaardigheid om te leren 
over computertechniek en zakendoen worden bijgebracht.

Studenten kiezen uit een breed scala keuzevakken de onderwerpen waarin 
zij hun IT vaardigheden willen verbeteren.  Studenten die deze cursussen 
afronden ontvangen een door MEXT geaccrediteerd diploma en kunnen een 
spannende carrière tegemoetzien in Japan of in hun eigen land.

Eerste
jaar

Tijdens het werken aan hun Japanse taalvaardigheid die nodig is voor 
gespecialiseerde studie, zullen studenten een solide grondslag in autotechniek 
en IT leren, over onder andere programmeren, c o m p u t e r s y s t e m e n  e n  
d ig i ta le  c i r cu i t s .  

Tweede
jaar

Studenten leren en oefenen praktische programmeer skills, systeemconfiguratie 
techniek, de basis van digitale circuits en microprocessoren, en automobiel 
besturing.

Derde
jaar

De theoretische en toch praktische studie in dit jaar helpt studenten hun kennis 
over embedded technologie te verbreden. Studenten die deze cursussen 
afronden ontvangen een door MEXT geaccrediteerd diploma en kunnen een 
spannende carrière tegemoetzien in Japan of in hun eigen land.

Leer Japans terwijl je aan automobielen gerelateerde embedded 
technologie studeert.
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Introductie Netwerk Management 
Introductie Grafische Tools
Introductie Python
Basis Computersystemen 
Introductie Systeemontwikkeling 
Introductie PHP
Database Design  enz.

Nadat studenten de basis grondslag in computer vaardigheden en kennis die door 
bedrijven verwacht wordt is bijgebracht, richt deze cursus zich op de nieuwste 
skills die nodig zijn voor een actieve rol in de wereld van de digitale kunst. De 
cursus leert over de analoge productie van manga en animatie en de geschiedenis 
van deze kunstvormen terwijl studenten leren over digitale kunst productie, over 
de werkplek en het uitgeven, en hoe zij een actieve rol kunnen spelen in de 
distributie van de content. In het genre architectuur geeft de cursus eerst een basis 
grondslag in architectuur design en leert het hoe je IT gebruikt om duurzame archi-
tectuur te produceren. Zo ontwikkelt het de student tot een architect designer.

Introductie Grafische Tools
Oefenen Design
Basis van 3D Animatie
Oefenen in voorbereiding op 
kwalificatie examens 
Oefenen CAD

Gespecialiseerde studieonderwerpen

Oefenen van Web Content Productie 
Oefenen Algemene Documentatie Voorbereiden 
Overzicht van Animatie
Basis van Web Animatie
Basis UI/UX Design
Basis van Afbeeldingen Produceren  enz.

Het wordt gezegd dat alhoewel de wereldwijde markt voor toerisme groter is dan 
de automarkt, Japan helaas nog achterloopt op andere landen op dit gebied. KCG 
maakt gebruik van haar locatie in Kyoto, een stad met veel Japanse bezienswaar-
digheden, en heeft een curriculum gemaakt waarin studenten kunnen leren over 
het toepassen van IT in nieuwe toerisme diensten en business models. In deze 
cursus leren studenten omgaan met uitdagingen zoals het leveren van realistische 
oplossingen voor bijvoorbeeld het aanbieden van toerisme informatie, het digital-
iseren van toeristenactiviteit en analyse en voorspellingen maken van toeristenacti-
viteit. Studenten die zich inschrijven voor deze cursus kunnen een carrière ambiëren 
als toerisme manager en inbound-toerisme begeleiders.

Overzicht van Toerisme Studie
Oefenen Fotografie
Overzicht van Toeristische Attracties 
Management  
Toerisme en Transport Business
Toerisme Communicatie 

Gespecialiseerde studieonderwerpen

Oefenen in voorbereiding op kwalificatie 
examens A/B 
Nieuwe Toerisme Business
Cultureel Veldwerk Kyoto
Oefenen met Dynamische Statistieken 
in Toerisme
Inbound Toerisme  enz.
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1

Februari

▪ Einde van herfst semester
▪ KCG AWARDS
▪ Tussentijdse herfst examens
▪ J ken (Joho kentei), Informatietechnologie 
  Certificaten
  Informatietechnologie Certificaten
▪ Lentevakantie
▪ Jobzoektocht Begeleiding
▪ Informatiesessie Bedrijven aan 
  de Campus 
▪ Korte Wintercursussen

2

November

▪ Cultureel Festival
▪ Jobzoektocht Begeleiding
▪ Academische colleges
▪ Kunstwaardering
▪ CG-Kunst Certificatietests
▪ Ouder c.q. voogd gesprekken

1 1
Augustus

▪ Einde van lente semester
▪ Tussentijdse lente examens 
▪ RIT Zomer Workshop
▪ Zomervakantie
▪ Zomerseminar voor het Nationaal 
  Examenn 
▪ Korte Zomercursussen
▪ Zakenstages 
▪ Loopbaanbegeleiding bijeenkomst
▪ Jobzoektocht Begeleiding

8

Mei

▪ Herdenkingsdag van Oprichting (1 mei)
▪ Sporttoernooien
▪ Informatiesessie Bedrijven aan de 
  Campus

5
Toegangsceremonie

Muziekconcert

Dagtrektocht

Hogescholen Athletiekdag in Kioto

Loopbaanbegeleiding bijeenkomst

Korte Zomercursussen Japanse dag

Dagtrektocht

Korte Wintercursussen

Cultureel Festival
Afstudeerceremonie

KCG AWARDS

Afscheidsfeest

Juli

▪ Culturele Lezing
▪ CG-Kunst Certificatietests
▪ Jobzoektocht Begeleiding
▪ Informatiesessie Bedrijven aan 
   de Campus 
▪ Zomer Festa

7
Gion Festival 
(Yasaka Schrijn en elders 
in Kyoto)

Gozan ceremonieel 
vreugdevuur 
(Daimonjiyama, etc.)

▪ J ken (Joho kentei), 
  Informatietechnologie Certificaten 
▪ Hogescholen Athletiekdag in Kioto 
▪ Informatiesessie Bedrijven aan 
  de Campus 
▪ Herfst semester begeleiding
▪ Muziekconcert    
▪ Gezondheidsonderzoek September

9
Maan bezichtigen in de avond 
(Daikakuji Tempel)

Aoi Festival 
(Shimogamo en 
Kamigamo Schrijnen)

Oktober

▪ Begin van herfst semester
▪ Nationaal Herfstexamen
▪ Dagtrektocht
▪ Jobzoektocht Begeleiding

1 0Festival van 
historische periodes 
(Heian-jingu Schrijn)

▪ Culturele Lezing
▪ Jobzoektocht Begeleiding
▪ Wintervakantie December

1 2Kyoto Takigi Noh 
(Heian-jingu 
Schrijn)

Januari

▪ Hervatting van colleges
▪ Muziekconcert
▪ Jobzoektocht Begeleiding

1
Langeafstand 
boogschieten 
(Sanjusangendo Tempel)

Pruimenbloesem Festival 
(Kitano-tenmangu Schrijn)

▪ Korte Lentecursussen
▪ Afstudeerceremonie
▪ Afscheidsfeest
▪ Informatiesessie Bedrijven aan 
  de Campus
▪ Lenteseminar voor het Nationale 
  Examen Maart

3
Fakkel Festival
(Seiryoji Tempel)

Arashiyama Esdoorn Festival 
(Arashiyama)

April

▪ Briefing voor eerstejaars studenten
▪ Toegangsceremonie
▪ Gezondheidsonderzoek
▪ Begin van lente semester
▪ welkomstfeest voor eerstejaars en 
  introductie in clubs  
▪ Nationaal Examen in Lente
▪ Campingevenement voor eerstejaars 
   studenten
▪ Dagtrektocht
▪ Informatiesessie Bedrijven aan de Campus

4
Toyotomi Hideyoshi 
Kersenbloesem  Parade 
(Daigoji Tempel)

Evenementen in Kyoto 
gedurende het jaar

Juni

▪ Muziekconcert
▪ Informatiesessie Bedrijven aan 
  de Campus 

6Kyoto Takigi Noh 
(Heian-jingu Schrijn)

Vier Seizoenen
KCG organiseert het hele jaar door verschillende evenementen voor studenten.



KJLTC
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Kyoto Opleidingscentrum Japanse Taal 
(KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center)

・Aan KJLTC: Kyoto Opleidingscentrum voor Japanse Taal, gespecialiseerde cursus voor buitenlandse studenten aan KCG. Japans taalonderwijs wordt 
uitgevoerd voor studenten om toegang krijgen tot het Japanse hoger onderwijs. KJLTC is aangeschreven door de Minister van Justitie.

・Deze cursus dient als propaedeuseprogramma, uitgaande van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie. Zelfs al hebben 
studenten in eigen land minder dan 12 jaar gestudeerd, krijgen deze na het voltooien van dit programma toch de toegang tot Japans hoger onderwijs 
inclusief KCG kernprogramma's.

・'Application Soft Operation Training' (Basic IT) is een verplicht vak als voorbereiding voor het aanvangen van het KCG reguliere programma. Verdiende 
studiepunten tellen mee onder het KCG reguliere programma.

・Studenten met voldoende taalvaardigheid kunnen de computer professional klas bijwonen van het KCG reguliere programma. 
・Studenten die het KCG reguliere programma aanvangen na het voltooien van deze cursus kunnen een prijsreductie of kwijtschelding krijgen van het 

studiegeld en studiekosten.

Voorbereidingsprogramma van 1 Jaar (Begint in april)

Japanse Taalcolleges

Colleges als voorbereiding voor Japanese Language Proficiency Test (JLPT) en Examen voor Toegang tot Japanse Universiteiten voor Internationale Studenten (EJU)

Voorbereidingsprogramma van 1,5 Jaar (Begint in oktober)

＊Bedoeld voor studenten met JLPT (Japanese Language Proficiency Test) niveau tussen N3~N5

Studenten worden voor Japanse taalcolleges verdeeld naargelang hun niveau, in overweging van het ingangsexamen en de resultaten aan het einde van elke periode.
We raden aan om deel te nemen aan het JLPT N2 of N1 examen dat in juli en december van elk jaar wordt gehouden. We ondersteunen studenten ook om deel te nemen aan het examen 
voor Toegang tot Japanse Universiteiten voor Internationale Studenten (EJU).

◆ Cursus Introductie

◆ Programma Aanbod (Inhoud en Capaciteit)

◆ Inschrijvingsvoorwaarden

Propaedeuse-
programma

Leerplan

"Propaedeuseprogramma", uitgaande van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie.
Programma's aan het KJLTC zijn goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie. Zelfs al hebben 
studenten in eigen land minder dan 12 jaar gestudeerd, krijgen deze na het voltooien van deze programma's toch toegang tot Japans hoger 
onderwijs.

・Opleiding in Japanse taalvaardigheid, nodig voor Japans hoger onderwijs en als voorbereiding voor JLPT N1 en N2 tests.
・Studenten worden per college verdeeld aan de hand van hun Japanse taalniveau.
・Japanse taalcolleges worden gegeven voor meer dan 20 uur per week. (20 Weken per semester en 40 weken per jaar.)

Basiscolleges

Om vaardigheden en kennis te verwerven nodig voor ingang tot het hoger onderwijs, exclusief Japanse taal.

College

Begin 
Semester Cursus Programma Inschrijvingslimiet

Inhoud

Inhoud
Japans 1 (Grammatica & Woordenschat) Grammatica en woordenschat voor algemeen en academisch gebruik

College Inhoud

Algemeen Japans Bereidt studenten voor op de Japanese Language Proficiency Test (JLPT) en Examen voor Toegang tot Japanse Universiteiten 
voor Internationale Studenten aan de hand van oefeningen gebaseerd op vorige examens of ander relevant materiaal.

College Inhoud

Basiscolleges 
Engels, Wiskunde, Wetenschap (Natuurkunde, Scheikunde, Biologie), Algemene colleges (Geschiedenis, Aardrijkskunde, 
Maatschappijleer), IT Basiscollege (Computer)

Japans 2 (Spreek- en Luistervaardigheid) Spreek- en luistervaardigheid voor algemeen en academisch gebruik

Japans 3 (Leesvaardigheid) Het lezen van algemene en academische teksten, kranten, magazines en literaire werken

Japans 4 (Schrijfvaardigheid) Het schrijven van verslagen, emails, presentaties en business documenten

Over Japan Leer over Japanse cultuur, samenleving en Japanse ethiek

April Voorbereidend Programma (1 jaar) 60 Studenten

60 StudentenOktober Voorbereidend Programma (1,5 jaar)

Studenten worden per college verdeeld aan de hand van hun Japanse taalniveau.

※ 6 tot 8 uur per week.

Propaedeusecursus om Japans, Engels en wiskunde te leren, 
om studenten voor te bereiden op toegang tot het Japanse 
hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)

Kandidaten moeten aan al de volgende voorwaarden voldoen.
① De kandidaat moet afgestudeerd zijn van een secundair onderwijsinstituut en moet een diploma kunnen voorleggen equivalent aan een diploma voor secundair 

onderwijs of een gelijkwaardige kwalificatie die een succesvol voltooien van tests bewijst voor algemeen onderwijs (op niveau secundair onderwijs).
② De Japanse taalvaardigheid van de kandidtaat dient equivalent te zijn aan niveau N5 of hoger van de Japanese Language Proficiency Test (equivalent aan 150 

uren studie van de Japanse taal). 
③ De kandidaat moet over basisvaardigheden beschikken die nodig zijn in het Japanse hoger onderwijs (Universiteiten of hogescholen).
④ De kandidaat moet aan een van volgende voorwaarden voldoen: 1) Jonger dan 23 jaar oud (in geval enkel afgestudeerd van middelbare school), 

2) Jonger dan 25 jaar oud (in geval afgestudeerd van hogeschool), 3) Jonger dan 27 jaar oud (in geval afgestudeerd van universiteit). 
⑤ De kandidaat dient de inschrijvingskosten, andere schoolkosten en woonkosten te kunnen bekostigen als student in Japan.
⑥ De kandidaat moet fysiek en mentaal gezond zijn om aan de schoolregels en aan de verantwoordelijkheden van een student te kunnen voldoen. 

De kandidaat moet goed gedrag vertonen en mag absoluut nooit aan activiteiten deelnemen die verboden zijn door de Japanse wetten en regels.



KCGI
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Na het afstuderen aan KCG, is een carièrrepad dat je kunt 
kiezen, naast meteen gaan werken, om verder te stijgen 
binnen onze onderwijsinstellingen groep, aan KCGI. KCGI is 
de eerste school voor Masteropleidingen in Japan die zich 
specialissert in IT. Studenten die een programma aan KCGI 
afronden ontvangen een Master of Science in Informatietech-
nologie (Professionele graad). Dit diploma is het hoogst 
haalbare op het gebied van IT in Japan.
In principe vereist toelating tot KCGI een diploma van een 
vierjarige universitaire opleiding of een geavanceerd diploma 
behaald na vier jaar studie aan een instituut voor beroepsop-
leidingen. Echter, afgestudeerden van KCG worden geschikt 
geacht om zich in te schrijven onder de volgende speciale 

voorwaarden (zie Voorschriften Toelating).
"Kandidaten die zijn afgestudeerd van een driejarig program-
ma aan KCG, 22 jaar of ouder zijn op 1 april van het jaar dat 
zij zich inschrijven voor KCGI, worden als geschikt geacht 
voor toelating op basis van een evaluatie van hun academi-
sche resultaten en worden dus erkend de academische 
vaardigheden te hebben van hetzelfde niveau of hoger dan een 
afgestudeerde van een universiteit.
Inschrijven bij KCGI na het afstuderen bij KCG is dus de 
snelste manier om het hoogst haalbare op het gebied van IT te 
bereiken. We raden je van harte aan om een Geavanceerd 
Technisch Diploma te halen aan KCG, en dan verder studeert 
voor een Master aan KCGI.

KCGI biedt curricula die de geavanceerde IT professionals opleiden waar de zakenwereld om vraagt. 
Afgestudeerden aan KCGI kunnen verwachten werk te vinden in IT gerelateerde velden zoals 
hieronder vermeld.

◆ De unieke kenmerken van KCGI

◆ Activiteitenvelden 

KCGI biedt verschillende cursussen uitsluitend in het Engels ("English mode"), zodat studenten hun programma kunnen doorlopen en 
een Master kunnen ontvangen met een studie alleen in het Engels. Veel van deze cursussen worden gedoceerd door vooraanstaande 
onderwijzers uit het buitenland. Er zijn op dit moment studenten uit 17 landen en regio's naast Japan op onze campus (inclusief in maart 
2021 afgestudeerden). Veel van deze studenten kiezen ervoor om lessen in het Engels te volgen.

Een brede selectie aan vakken in de "English mode" zodat studenten hun studie volledig in het Engels kunnen doen.

■ Curriculum ontworpen specifiek om aan de vraag vanuit de  
  bedrijfswereld voor de verder ontwikkeling van IT te voldoen
■ Curricula die een grondige combinatie van leren on-site, en 
  praktische leerkansen bieden 
■ Een effectieve aanpak in onderwijs die e-learning combineert 
  met contacturen

Een stevige grondslag in praktische vaardigheden die 
de maatschappij ten goede komen

■ Ontwikkeling van professionals in verschillende 
  gespecialiseerde velden van IT, management, etc.
■ Vele docenten met professionele ervaring in de zakenwereld in
  het vaststellen van IT strategie

Studeren met een weloverwogen balans tussen IT (ICT) 
en management

■ Inschrijvingen worden geaccepteerd van kandidaten met 
  diverse achtergronden in zowel de geesteswetenschappen als
  de wetenschappen
■ Studenten kunnen beginnen met studeren aan de hand van 
 hun kennisniveau van wanneer zij zich inschrijven

Carièrreswitch naar werken in het IT veld

■ College van de leiders in het IT veld in landen over de hele wereld

Een rol spelen op het internationale toneel

■ Jouw ideale carrière vinden door aandachtige persoonlijke 
  begeleiding
■ Netwerken met andere afgestudeerden

Wat je geleerd hebt gebruiken om een belangrijke 
maatschappelijke rol te vervullen

◆ Curriculum

Schrijf je in bij The Kyoto College of Graduate 
Studies for Informatics (KCGI) en mik op 
de beste studie op het gebied van IT Mastersprogramma 

Inschrijven: Selecteer een studiemodel

Master of science in de informatietechnologie (Beroepsdiploma)

Verplichte Vakken
● Professionele Communicatie in de ICT Industrie  ● Leiderschapstheorie  ● Project fundamenten

Ondersteunende Keuzevakken

Master project

Geconcentreerde Vakken
● ERP   
● Business Data Analytics   
● Globaal ondernemerschap   
● Web Systems Development 

● Network Administration   
● IT Manga and Anime   
● IT Toerisme
● Artificial Intelligence

Geconcentreerde vakgebieden

Industrie Vakken
● Fintech   
● Agricultuur   

● Marine
● Gezondheid en Medisch   

● Content Marketing
● Educatie

Curriculum op maat

Stel je eigen curriculum op.
Kies uit niet verplichte 
vakken die passen bij jouw 
eigen leerdoelen.

of

IT Director
(IT Bestuurder) Projectleider Senior Ingenieur,

Websysteem Architect

Systeemintegratie consultant Webmarketing specialist Systeemarchitect

Content ProductiemanagerInformatieveiligheid Consultant Data-analist



KCG Computer 
Museum
Gecertificeerd als het eerste Satellietmuseum voor Historische Computers 
door de Japanse Vereniging voor Informatieverwerking

In 1963 vormden onderzoekstudenten van de Universiteit van 
Kioto een computer-studiegroep voor IBM 709/7090 en organi-
seerden workshops. In deze periode bestond er nog aan geen 
enkele Japanse universiteit een departement voor Informatie- 
systemen.
Sinds die tijd heeft Kyoto Computer Gakuin, het eerste privé 
computeronderwijsinstituut van Japan, tal van eminente alumni 
voortgebracht die de fundamenten hebben gelegd van de 
hedendaagse Japanse informatie-industrie. We willen graag 
onze cultureel waardevolle computers voorstellen die ooit 
gebruikt werden voor ons computeronderwijs. Vele van die 
waardevolle computers zijn bewaard in het KCG Computer 
Museum, inclusief die gecertificeerd als "Informatieverwerking 
Technologisch Erfgoed" door de Japanse Vereniging voor 
Informatieverwerking. Het KCG Computer Museum werd 
gecertificeerd als het allereerste Japanse "Satellietmuseum 
voor Historische Computers".

Over KCG Computer Museum

Informatieverwerking Technologisch Erfgoed NEAC-2206
(Benoemd op 2 maart, 2011)

Informatieverwerking Technologisch Erfgoed NEAC System 100
(Benoemd op 6 maart, 2012)

Informatieverwerking Technologisch Erfgoed TOSBAC-3400
(Benoemd op 2 maart, 2009)

Informatieverwerking Technologisch Erfgoed OKITAC-4300 Systeem
(Benoemd op 2 maart, 2009) 

Informatieverwerking Technologisch Erfgoed TOSBAC-1100D
(Benoemd op 10 maart, 2016)

Informatieverwerking Technologisch Erfgoed PDP 8/I
(Benoemd op 2 maart, 2015) 

Informatieverwerking Technologisch Erfgoed MZ-80K
(Benoemd op 6 maart, 2013)
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Studiebeurs
Studiegeld

KCG Studiebeursprogramma voor Zelf-Financierende Internationale Studenten

Kyoto Computer Gakuin biedt een uniek studiebeursprogramma voor internationale studenten die een toekomst als internationaal actieve IT profes-
sional ambiëren. Toekomstige Internationale studenten die goede academische resultaten en karakter hebben, die studeren op eigen kosten 
maar moeilijkheden met hun financiering hebben, kunnen een beurs aanvragen.

Studiegeld moet op de daarvoor bedoelde bankrekening gestort worden vóór de vermelde deadline.
 (Bank-administratiekosten <JPY3.000>)

JPY210.000 JPY385.000 JPY500 JPY300.000 JPY5.000 JPY1.400.000

Reguliere vergoedingen

Afdelingen

Alle afdelingen

Toelatingsgeld Facilitaire en 
overige kosten Collegegeld Laboratorium

bijdrage
Bijdrage

studievereniging Totaal

Alle afdelingen

Alle afdelingen

Eerste jaar

Tweede en 
opvolgende jaren

JPY50.000

JPY0

JPY200.000

JPY200.000

JPY400.000

JPY400.000

JPY900.000

JPY900.000

Jaar TotaalAfdelingen

Speciaal Beurs Programma voor KCG internationale studenten

Ondersteuning Programma voor KCG internationale studenten

Toelatingsgeld Facilitaire en 
overige kosten Collegegeld Laboratorium

bijdrage

JPY250.000

JPY300.000

Alle afdelingen

Alle afdelingen

Eerste jaar

Tweede en 
opvolgende jaren

JPY100.000

JPY0

JPY200.000

JPY200.000

JPY400.000

JPY400.000

JPY1.000.000

JPY900.000

Jaar TotaalAfdelingen

JPY300.000

JPY300.000
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Toelatingsgeld Facilitaire en 
overige kosten Collegegeld Laboratorium

bijdrage



Kioto, stad voor studenten
Kioto, de vroegere hoofdstad van Japan, heeft een rijke geschiedenis 
van meer dan 1200 jaar. 
Kioto is nog steeds het culturele centrum van Japan. Het is tevens een 
internationale stad en veel jonge studenten hebben hier hun intrek. 
KCG Campussen zijn op handige locaties gelegen, en vlot transport is 
beschikbaar naar andere delen van Kioto en andere steden in de 
Kansai Regio zoals Osaka, Nara, Kobe en Otsu.

Rondom Kyoto Ekimae Campus
 (KCGI Kyoto Ekimae Satellite)
Kioto Station waar transportverleners JR, Kintetsu en 
stadsmetro's Kioto's toegangspoorten zijn voor bezoekers 
vanuit heel Japan. Deze buurt heeft zowel moderne als 
historische gebouwen, en dat contrast in de atmosfeer 
is duidelijk te voelen. 

Spots
Toji
Nishi Hongwanji Tempel
Higashi Honganji Tempel
Tofukuji Tempel
Kioto Toren

Sanjusangendo
Kioto Nationaal Museum
Kioto Stationsgebouw
Kyoto Aquarium

Rondom Kamogawa Campus
Shimogamo Schrijn, verwant aan de Aoi Matsuri, één van 
Kioto's drie grootste Festivals, en zowel het Keizerlijk Paleis 
zijn dichtbij de campus gelegen. Dit is een buurt met rijke 
natuur.

Spots
Shimogamo Schrijn
Keizerlijk Paleis van Kioto
Tadasu no Mori (schrijnwoud)

Kioto Historisch Stadsmuseum

Rondom Rakuhoku Campus
De Rakuhoku buurt is vlot bereikbaar vanuit het centrum 
van Kioto en Kioto Station door middel van metro en stads-
bus. Kamigamo Schrijn is dichtbij de moderne Kitayama 
Straat, en er is de mogelijkheid om van de nautuur te genie-
ten in de botanische tuin, Midoroga-ike Vijver en de Kamo 
Rivier. 

Spots
Kamigamo Shrijn
Midoroga-ike Vijver 
(ook gekend als Mozoroga-ike Vijver)

Kioto Botanische Tuin
Kitayama Straat

Rondom KCGI Hyakumanben 
Campus, hoofdschool in Kyoto
Deze buurt heeft veel bekende plekken zoals de Ginkaku-ji 
Tempel (representatieve tempel van de Muromachi-cultuur), 
de Heian Jingu Schrijn (verwant aan de Jidai Matsuri, één van 
Kioto's drie grootste festivals), Tetsugaku-no-michi (een pad 
afgelijnd met kersenbloesembomen), de Kioto Stedelijke Zoo 
(op een na oudste zoo in Japan), het Kioto Stedelijk Museum, 
etc., waardoor je gemakkelijk in contact komt met de Japanse 
cultuur en geschiedenis.

Spots
Ginkaku-ji Tempel
Nanzenji Tempel
Kioto Stedelijk Museum
Kioto Stedelijke Zoo
Kyoto City KYOCERA 
kunstmuseum

Tetsugaku-no-michi 
(Filosoofpad)
Eikando Zenrin-ji Tempel
Chionji Tempel
Nationaal Museum voor 
Moderne Kunsten
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Rochester Instituut
voor Technologie

Opende zijn cursussen in 2004, is KCGI de eerste 
masteropleidingen school in Japan gericht op IT 
professionals (die Masters diploma's biedt). 
Studenten aan KCGI leren geavanceerde kennis 
en vaardigheden waaronder IT, management en 
toepassingsdomeinen, met als doel om een 
leidende rol te spelen in de maatschappij waar 
ook ter wereld. Na het afronden van je studie aan 
KCGI ontvang je de hoogste academische graad 
die je in Japan kunt krijgen in het veld van 
toegepaste IT: Master of Science in 
Informatietechnologie (Professionele graad).

Het Rochester Instituut voor Technologie is een 
Ingenieurs-Universiteit opgericht in 1829, bekend 
als een van de eerste universiteiten in de VS die 
IT cursussen aanbood (1991). Wij zijn trots op 
onze beste resultaten in de Verenigde Staten in 
de vakgebieden van computer graphics, games en 
IT. Het RIT sloot in 1996 een 
affiliatieovereenkomst af met het Kyoto Computer 

Het Kyoto Japanese Language Traning Center, 
een onderwijsfaciliteit voor de Japanse taal, wordt 
geaccrediteerd door de Minister van Justitie en 
wordt als Japans taalinstituut voor studenten met 
minder dan 12 jaar opleiding in hun eigen land 
aangeduid door het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie.

De Kyoto Computer Gakuin Automobielschool
cultiveert automonteurs met geavanceerde 
technieken en kennis in IT en netwerken, 
toepasbaar op de volgende generatie 
autotechnologieën. 

KCG

KCGI

KCGM

KJLTC

Campussen

Herkenbaar aan het open exterieur met goede 
lichtval is de annex voorzien van een e-learning 
studio en plek voor het oefenen met auto en 
motor besturing zoals gedaan wordt in de Cursus 
Automobiel Besturing. Samen zijn het hoofdge-
bouw en de annex van de Kyoto Ekimae Campus 
de grootste hub voor vooraanstaand IT onderwijs 
in het centrum van Kyoto.

Dit imposante gebouw met 
witte muren staat net ten 
westen van Station Kyoto. Dit 
is het meest statige gebouw 
van de campus.

Kyoto Ekimae Campus is ideaal voor het studentenleven. De locatie is zeer handig om naartoe te reizen, op slechts zeven 
minuten lopen van Station Kyoto. In de buurt vind je veel nuttige zaken bij elkaar zoals winkels, restaurants, winkelcentra en 
warenhuizen.

Kamogawa Campus

Als de langst bestaande KCGI campus 
heeft de Rakuhoku Campus al veel 
afgestudeerden de zakenwereld 
ingestuurd. Het bevindt zich in het 
rustige Shimogamo district en biedt een 
uitstekende omgeving voor studenten 
met academische ambitie.

Aan de oever van de Kamogawa rivier 
overgoten in zonlicht en een zachte 
bries, is de Kamogawa Campus een 
digitale kunstschool voor vrije geesten 
die aanstormende jonge designers en 
andere creatieve mensen aantrekt. De 
Kamogawa rivier die vlakbij stroomt 
biedt studenten met zijn groene kades 
een ontspannend omgeving die 
inspireert tot nadenken.

Rakuhoku Campus 

Kyoto Ekimae Campus

Design CollegeTechnisch College

Design College Kamogawa Campus
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

Technisch College Rakuhoku Campus 
17 Shimogamo-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-0862

Hoofdgebouw Annex

Kyoto Ekimae Campus
10-5 Nishikujo,teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8408
■Programma Business en Management Informatica (4 Jaar)
■Programma Computerwetenschappen (4 Jaar)
■Programma Digitale Spellen en Amusement (4 Jaar)
■Programma Manga en Animatie (3 Jaar)
■Programma Toegepaste Informatica (3 Jaar)

■Programma Multimedia Computergebruik (3 Jaar)
■Programma Computer Netwerken (3 Jaar)
■Programma Digitale Spelontwikkeling (3 Jaar)
■Programma Business IT (2 Jaar)
■Programma Medisch kantooradministratie (2 Jaar)
■Programma Informatieverwerking (2 Jaar)
■Basisprogramma Digitale Spelontwikkeling (2 Jaar)
■Informatie-Communicatie (1 Jaar /2 Jaar avondcursus)

■Programma Informatietechniek (4 Jaar) 
■Programma Computertechniek (3 Jaar)  
■Programma Fundamentele Computertechniek (2 Jaar)

■Programma Kunst en Ontwerp Informaticaz (4 Jaar)  
■Programma Kunst en Ontwerp (3 Jaar)  
■Basisprogramma Kunst en Ontwerp (2 Jaar)

■Automobile Maintenance Engineering Program

Kitaoji-doriRi. Station Kitaoji

Rakuhoku Middelbare 
School

Technisch College
Rakuhoku Campus 

Shimogamo Shrine

Design College
Kamogawa Campus

KJLTC

Hachijo-dori

Station
Kyoto

Shiokoji-dori

Aburanokoji-dori
H

orikawa-dori
Rihga Royal Hotel Kyoto

Miyako Hotel
Kyoto Hachijo

Kyoto Tower

Hachijo 
Westzijde uitgang

Chuo uitgang

Tokaido Shinkansen

Miyakomichi

Wacoal

BicCamera

Aeon Mall 
Kyoto

Kioto Computer Instituut
Gecertificeerd door Kyoto Prefectuur   School voor Beroepsopleidingen (technisch programma)

(KCG : Kyoto Computer Gakuin)

Alle campus gebouwen zijn verbonden door een gratis shuttle bus. 
Door gebruik te maken van de shuttle bus kunnen studenten lessen bijwonen in de verschillende gebouwen.

Alle campus gebouwen zijn verbonden door een shuttle bus.

Het kantoor in New York werd opgericht in 
2000 in het New Yorkse World Trade Center 
als basis voor de buitenlandse operaties van 
de KCG Groep. Hoewel het werd getroffen 
door de gelijktijdige terroristische aanslagen 
in de Verenigde Staten op 11/9, is het New 
York kantoor nu gevestigd in het Rockefeller 
Center en zet daar haar activiteiten voort.

In 2019 heeft KCG het Hanoi kantoor 
opgericht, de eerste basis van KCG in Vietnam.

Het KCG Peking Kantoor is in 2002 opgericht in 
de Nationale Bibliotheek van Peking als basis 
voor de uitwisseling met Chinese Universiteiten 
met welke KCG diepere banden legt. Daarnaast 
is tevens het KCG Dalian Kantoor opgericht in 
2008 voor de ontwikkeling van activiteiten zoals 
ondersteuning voor IT onderwijs voor Chinese 
universiteiten. 

K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  U. S. A. K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  C h i n a K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n - Vietnam

Education Network
KCG richt zich op het aanbieden van IT onderwijs van wereldniveau als een globaal onderwijsinstituut en als leider 
in IT-onderwijs. Tegelijkertijd is het gericht om een intiem netwerk te creëren met andere onderwijsinstituten uit de 
KCG Groep en om samenwerking te bevorderen met overheden en buitenlandse universiteiten.

New York Kantoor Peking Kantoor
Dalian Kantoor

Shanghai Kantoor

Hanoi kantoor

Kam
o Rivier

Kawabata-dori

Kawaram
achi-dori

Imadegawa-dori

Station 
Demachiyanagi

Higashioji-dori

FamilyMart

Keihan Spoorlijn

KCGI

JR Kyoto Spoorlijn
Kintetsu Kyoto 
SpoorlijnKCGM

Kyoto Ekimae 
Campus

Shim
ogam

o Hon-dori

Supermarkt Yoshinoya

Banketbakker Boekenwinkel
Kyoto Bank

The Kyoto College of Graduate Studies 
for Informatics
Masteropleiding in toegepaste Informatietechnologie
Specialization in Web Business Technology
7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8225

Kyoto Computer Gakuin 
Automobile School
73 Tojihigashi-monzencho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8428

Kyoto Japanese Language 
Training Center
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204




