ICT
Word jij de Mondriaan
van de IT oplossingen?

Opleidings
richtingen
▪ ICT Support
▪ IT Systems and Devices
▪ Software development

Wil jij carrière maken in de ICT?
Vind jij het leuk om uitdagingen aan te gaan, nieuwe mogelijkheden
te onderzoeken en om hard- en software problemen op te lossen? Dan
is een van onze ICT opleiding echt iets voor jou! De sector ICT is een
snelle, technische en digitale wereld waar je je geen moment hoeft te
vervelen. En vergeet ook niet de cyber security die steeds belangrijker
wordt! Welke uitdaging ga jij aan?
Bedrijven staan te springen om
jonge professionals met actuele
kennis op het gebied van cloud
computing, security en hard- en
software development.
Je bent communicatief vaardig, jij
bent tevreden als de eindgebruiker
dat is en je bent in staat om een
heldere uitleg te geven over het
gemaakte product.
Moderne devices, sociale netwerken
en nieuwe media vragen om nieuwe
manieren van communiceren, dus
genoeg kansen in de ICT.
De support medewerker zorgt

Wist je dat…
je tijdens de opleiding ook keuzedelen volgt, zoals droning, veilig
programmeren en interaction design. Met een keuzedeel geef je je
diploma iets extra’s, je laat zien waar je interesse ligt en waar je
goed in bent.

ervoor dat alles blijft draaien. Je
helpt gebruikers bij problemen en je
adviseert het management over de
in te zetten informatiesystemen.
In de IT werk je met software en
apparatuur en zorg je, samen met je
collega’s, dat applicaties vooral veilig,
slim en gebruiksvriendelijk zijn.
Als software developer bedenk en
maak je apps, websites en andere IT
oplossingen. Ook blijf je analyseren
of het goed blijft werken en maak je
indien nodig aanpassingen.

ICT

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
rocmondriaan.nl/ict

Colin
School voor ICT
Tinwerf 16
2544 ED Den Haag
088 666 3600
info.ict@rocmondriaan.nl
Brasserskade 1
2612 CA Delft
088 666 3635
info.ict@rocmondriaan.nl

Ik heb met een paar klasgenoten
een prijs gewonnen met het
project Cyberwerf. Via gesprekken
en checklists kwamen we erachter
hoe groot de kans was dat
bedrijven uit het MKB met
internetcriminaliteit te maken
konden krijgen. Voor veel
bedrijven was dat best een shock.

Wil je mijn hele verhaal lezen,
bezoek dan
rocmondriaan.nl/colin

Open Dagen
▪
▪
▪

DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG

10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR
2 FEBRUARI 2021
15.00 - 20.00 UUR
9 MAART 2021
15.00 - 20.00 UUR
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TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen

