Expert IT (bol)
Beheer en ontwikkeling in ICT
communicatief vaardig | computers | configureren en repareren | doorzetter |
flexibel | hard- en software plaatsen | installeren | leergierig |
mensen ondersteunen | netwerken | problemen oplossen | resultaatgericht |
samenwerken | verantwoordelijk | vooruit kijken | werken onder tijdsdruk |
zelfstandig
Computers, mobiele telefoons en IoT-apparaten, zoals camera’s en drones,
hebben geen geheimen voor jou. Als Expert IT zorg jij dat ICT-omgevingen goed
worden beheerd, ingericht en gebruikt. Dit kan zowel binnen een bedrijf zijn,
maar bijvoorbeeld ook online in de cloud. Je zorgt ervoor dat storingen worden
opgelost door de reparatie zelf uit te voeren of door te zetten naar andere
specialisten. Ook zorg je dat je op de hoogte bent van de laatste
beveiligingstechnieken en help je samen met je collega’s het netwerk te
beveiligen. Daarnaast zorg je, door programmeren, voor automatisering van
verschillende processen.
Je weet alles over de gehele ICT-omgeving van een organisatie. Jij neemt de
beslissingen en je weet jouw collega’s instructies te geven en te motiveren. Zelf
werk je ook vaak met gebruikers, daarom zijn communicatieve en sociale
vaardigheden noodzakelijk.
Problemen zijn er om op te lossen en je zorgt dat alle middelen optimaal worden
ingezet. Pas als de afdeling draait als een perfect ingericht netwerk ben jij
tevreden. Je zorgt er daarom voor dat je met je technische kennis en
enthousiasme een voorbeeld bent voor anderen.
Expert IT is een nieuwe opleiding. De opleiding ICT-beheerder kun je niet meer
volgen bij het Summa College.

Niveau 4
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
30% stage
70% school
Crebo: 25606

Interessegebied(en)
ICT en Media

Summa ICT
Sterrenlaan 10, Eindhoven

Expert IT (bol)
Wat word je?
Als Expert IT ben je verantwoordelijk voor alles wat met ICT
te maken heeft. Je kunt terechtkomen in een bedrijf
waarvoor jij de ICT verzorgt, maar ook bij een dienstverlener
die de ICT voor andere bedrijven verzorgt. Niet alleen weet
je alles over verschillende soorten hard- en software en
complete netwerken, je weet ook hoe een complete
IT-afdeling werkt. Je gaat aan de slag bij bijvoorbeeld
bedrijven, winkels, scholen, gemeentehuizen of
ziekenhuizen, of je kunt doorstromen naar
vervolgopleidingen op hbo-niveau in de IT-sector.

Hoe ziet je opleiding eruit?
1e leerjaar
lessen op school
2e leerjaar
20 weken stage en 20 weken school
3e leerjaar
20 weken school en 20 weken stage

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Dit betaal je alléén als je bij de start
van het schooljaar (1 augustus) 18 jaar of ouder bent.
Kijk voor een inschatting van de overige kosten voor deze
opleiding op de website van Studers. Ieder jaar worden daar
uiterlijk 1 juli alle schoolkosten bekendgemaakt voor het
daarop volgende schooljaar.
Laptop
Bij deze opleiding kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht voor de juiste specificaties
van de laptop die je nodig hebt.

Studie in cijfers
Studie in cijfers (pdf) geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
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Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Heb je een
diploma Allround medewerker IT, dan kun je eventueel de
opleiding versneld volgen.
Het is belangrijk dat je vakken uit de sector Economie of
Techniek in je pakket hebt gehad.
Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

