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Expert IT systems and devices
Binnen een organisatie inventariseren welke informatiebehoeften er zijn, een functioneel en technisch ontwerp
maken en zorgen voor de realisatie? Of (onderdelen van) een systeem implementeren en beheren? Dat kan met
de mbo-opleiding Expert IT Systems and Devices!
Als expert IT systems and devices houd je je bezig met het beheer, de beveiliging en het onderhoud van de
informatiesystemen en de beveiliging van kleine tot middelgrote hybride netwerken. Deze worden dagelijks door
medewerkers gebruikt om documenten te maken, e-mails te versturen, presentaties te geven, telefoongesprekken
te voeren, enzovoorts. De netwerken verbinden hen met elkaar en met het internet, ook draadloos. Je kunt terecht
in de ICT-dienstverlening, in de mediabranche en op de ICT-media-afdeling van andere bedrijven.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen
• implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
• beheren van (onderdelen van) informatiesystemen

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.
Op alle locaties is een 2-jarig traject voor studenten met een diploma allround medewerker
System and devices. (niveau 3).

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden: € 550,• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor je opleiding is het bezit van een laptop noodzakelijk.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Gedurende de opleiding zal je vanaf het tweede leerjaar 2 keer stage lopen bij voor de opleiding
relevante bedrijven.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl en vmbo-tl (wiskunde, Engels en Nederlands gewenst)
• havo 3 (met overgangsbewijs) (wiskunde, Engels en Nederlands gewenst)
• mbo niveau 3
• mbo niveau 2
Startniveau Nederlands minimaal 2F gewenst.
Voor leerlingen met een vmbo KB-opleiding en studenten met een mbo opleiding op niveau 2 is
het vanwege de zwaarte van deze niveau 4 opleiding gebruikelijk dat zij eerst de opleiding
Allround medewerker IT Systems and Devices op niveau 3 volgen. We gaan graag met je in
gesprek over wat het beste bij jou past.
Vervolgopleiding
hbo
Crebo: 25606

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Afhankelijk van het aantal studenten per afstudeerrichting is het mogelijk dat de opleiding
na een half jaar moet worden voortgezet op een andere locatie (Alkmaar of Hoorn).
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