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Met ICT kun je veel 
kanten op. Je kunt 

bijvoorbeeld software 
ontwikkelen voor 

organisaties, 
computer storingen 

verhelpen of 
reparaties uitvoeren. 

Je moet dus 
klantgericht zijn.

Iets voor jou?
De computer kent geen geheimen 

voor je. Heeft iemand in je omge

ving problemen met z’n pc? Jij vindt 

het een sport om die op te lossen. Je 

hebt interesse in computerprogram

ma’s of in het ontwikkelen van soft

ware. Natuurlijk heb je technisch en 

logisch inzicht en kun je analytisch 

denken. Verder beschik je over 

goede communicatieve vaardig

heden en teamgeest. Ook onder 

druk kun je goed werk afleveren. Je 

kunt met veranderingen omgaan en 

bent bereid je te blijven scholen in 

nieuwe toepassingen en ontwikke

lingen. Dat is nu precies wat de ICT 

zo leuk en uitdagend maakt!
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Tijdens je stage 
leer je echt samen-
werken. In de ICT 

heb je elkaar nodig.

Werken in de ICT
In de ICT heb je steeds te maken met nieuwe  

toe passingen en ontwikkelingen. Dat is wat 

deze branche zo leuk en uitdagend maakt!

Dynamisch
De ICT is een relatief jonge, 

 dynamische branche die 

vraagt om goed opgeleide 

mbo’ers. Je kunt wer

ken bij een ICTafdeling 

van een bedrijf of bij een 

 gespecialiseerd ICTbedrijf. 

Het is belangrijk dat alles het 

goed doet en dat medewer

kers weten hoe ze met het 

computersysteem moeten 

werken. Pc’s en netwerken 

onderhouden en beheren, 

storingen verhelpen, soft en 

hardware installeren en com

putergebruikers ondersteu

nen kunnen taken zijn. Maar 

ook oplossingen bedenken 

voor informatie systemen, 

het ont wikkelen en invoe

ren van procedures die 

gebruikers in acht moeten 

nemen of het ontwikkelen 

en verbeteren van computer

applicaties. Je kunt in deze 

branche alle kanten op!

We besteden niet alleen veel 

aandacht aan je vakkennis, 

maar ook aan je persoonlijke 

vaardigheden.

Versnelde trajecten
Met een versnelde opleiding 

kun je in 2,5 jaar, en met een 

Excellent traject in 2 jaar je 

diploma niveau 4 halen. 



_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl
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Expert IT systems and  
devices

	 	 BOL, niveau 4

  3 jaar*

   Zaandam

» Als Expert IT systems and devices:
ben je bij een bedrijf vaak de contactpersoon op 

ICTgebied. Naast de werkzaamheden van een 

allround medewerker IT systems and devices 

beveilig je informatiesystemen en heb je een rol 

bij het vertalen van wensen van opdrachtgevers 

naar aanpassingen of vernieuwingen.  Je hebt 

oog voor de organisatie, een helikopterview en 

je kunt goed delegeren. Je werkt vaak samen in 

projectteams en hebt verantwoordelijkheid voor 

het goed  functioneren van de IT infrastructuur 

en devices en het ondersteunen van gebruikers.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven in de 

ICTdienstverlening of op een ICTafdeling 

van een bedrijf. Je kunt ook vanuit ICT

dienstverlenende bedrijven worden 

gedetacheerd.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hboopleiding op het gebied van ICT 

(Informatica, System & Network engineering, 

Bedrijfskundige  informatica, Communication 

& multimedia design)

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

Allround medewerker IT 
systems and devices

	 	 BOL, niveau 3

  2 jaar*

   Zaandam

» Als allround medewerker IT systems and 
devices:
installeer en configureer je hardware en devices 

en leg je netwerken aan. Je zorgt ervoor dat de 

IT infrastructuur en de devices goed werken. Je 

installeert, configureert en beheert gebruikers

devices, lost eventuele storingen op en onder

steunt en instrueert gebruikers bij het werken 

hiermee. Je hebt veel technische kennis en een 

servicegerichte instelling. Je werkt veel zelf

standig, maar ook met collega’s.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven waar 

informatie systemen een belangrijke plaats 

innemen, bijvoorbeeld op de ICTafdeling van 

een verzekeringskantoor of ziekenhuis of bij 

een systeembeheerder.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Mboopleiding ICTbeheerder, Applicatie en 

mediaontwikkelaar of Netwerk en mediabe

heerder niveau 4 (deze opleiding duurt dan 

nog twee tot tweeënhalf jaar)

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl; 

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; 

 mbodiploma niveau 2.

*EEN VERSNELD TRAJECT IS MOGELIJK



83

IC
T

Intake
Voordat je toegelaten wordt tot de 

opleiding ICT, moet je een intake

gesprek voeren. Dit intakegesprek 

bereid je voor door middel van een 

opdracht die je toegestuurd krijgt. 

Na het intakegesprek hoor je pas of 

je daadwerkelijk mag starten met de 

opleiding.

Gezamenlijke start
Het eerste halfjaar van de niveau 

3 en 4opleidingen is gezamenlijk. 

Daarna maak je in overleg met je 

loopbaancoach de keuze voor je 

definitieve opleiding. 

IC
T



OPLEIDINGEN_ICT

84

Versnelde trajecten
Met een versnelde opleiding kun 

je in 2,5 jaar, en met een Excellent 

traject in 2 jaar je diploma niveau 4 

halen. 



_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl
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Netwerk- en mediabeheerder

	 	 BOL/BBL, niveau 4

  3 jaar*

   Zaandam 

» Als netwerk- en mediabeheerder:
 ben je een specialist die verantwoordelijk is 

voor het beheer van de servers en het 

netwerk dat computers met elkaar verbindt 

binnen een bedrijf en met de buitenwereld;

 ontwerp je verbeteringen aan het netwerk en 

voer je die uit; 

 zorg je voor een goede beveiliging van 

netwerk, computers en gegevens;

 overleg je met de klant/opdrachtgever om de 

wensen helder te krijgen;

 adviseer je leidinggevenden over de nieuwste 

technische ontwikkelingen.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven in de ICT

dienstverlening, bedrijven in de mediabranche 

of op een ICTafdeling van bedrijven. 

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hboopleiding op het gebied van ICT

(Informatica, Bedrijfskundige informatica,

Software engineer, Game development of

Communication & multimedia design)

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

Softwaredeveloper (niveau 4) 

	 	 BOL, niveau 4

  3 jaar* 

   Zaandam

» Als software developer:
ontwerp en ontwikkel je computerprogramma’s 

(o.a. apps en websites) die je daarna bouwt, 

test en zorgt dat ze goed werken. Ook contro

leer je of bestaande programma’s goed blijven 

werken en of moeten worden uitgebreid en doe 

je verbetervoorstellen. Je werkt in een team 

met andere ontwikkelaars en collega’s. Je voert 

overleg en je kunt jouw werk goed presenteren 

en uitleggen.

» Waar werk je?
Softwaredevelopers werken vaak bij ICT

bedrijven die gespecialiseerd zijn in softwarede

velopment of bij grotere organisaties met een 

eigen ICTafdeling. Je werkt zowel in project

groepen als zelfstandig. 

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hboopleiding op het gebied van ICT

(Informatica, Bedrijfskundige informatica,

Software engineer, Game development of

Communication & multimedia design)

» Toelating
 vmbodiploma kl, gl of tl;

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma niveau 2 of 3.

*EEN VERSNELD TRAJECT IS MOGELIJK
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AANVULLENDE CERTIFICATEN
Volg je een ICTopleiding, dan kun je bij het 

Regio College aanvullende ICTcertificaten 

halen van Cisco en Microsoft. Je bent dan 

(nog) beter voorbereid op de arbeidsmarkt. 

Het gaat om de volgende certificaten:

- CCENT en CCNA Routing & Switching  
 van Cisco;
- MTA van Microsoft;
- MOS (Microsoft Office Specialist).

Diverse Microsoft IT Academycertificaten 

zijn er voor zowel applicatie en mediaont

wikkelaars als ICT en netwerk en mediabe

heerders. De CCNA certificaten zijn bedoeld 

voor ICT en Netwerk en mediabeheerders.

De ICT-opleidingen werken nauw 

samen met bedrijven. Eén van deze 

bedrijven is Linden-IT.

 

LINDENIT VOOR 
AMBITIEUZE 
PROFESSIONALS

Ben jij  op zoek naar een 
uit dagende carrière waarin 
je jezelf snel verder kunt 
ontwikkelen?
Als ICTdetacheerder zijn wij 

altijd op zoek naar de beste 

ICTprofessionals voor projecten 

bij onze opdrachtgevers met 

een focus op het beheer en 

ondersteuning van systemen, 

netwerken, cloud oplossingen 

en applicaties.

Het behalen van  
extra certif icaten staat 
goed op je cv. Het kan 
ervoor zorgen dat je 

sneller een baan vindt.
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Afstemming 
theorie & praktijk
In al onze opleidingen streven we ernaar 

om praktijk en theorie nauw op elkaar 

af te stemmen. We werken samen met 

ICTbedrijven om een goede afstemming 

op de ICTmarkt te  kunnen garanderen. 

De geleerde theorie kun je in begeleide 

en zelfstandig uit te voeren  projecten 

meteen toepassen. Wil je weten  

hoe een werkdag eruit ziet? Kijk dan op   

www.loketmboict.nl of op www.sbb.nl.

Kortom:
 Zoek je een dynamische en veelzijdige 

 baan met toekomst?

 Ben je bereid te werken aan je 

persoonlijke ontwikkeling en jezelf te 

blijven scholen in je vakgebied?

 Lijkt het je leuk om theorie en praktijk 

te combineren in reële opdrachten op 

school?

 Wil je aanvullende certificaten halen van 

 de ICTbranche?

 Zoek je een gedegen ICTopleiding in 

een veilige omgeving met aandacht 

voor jou als persoon?

Kies dan voor een ICT-opleiding bij 
het Regio College!
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