
ICT-vakschool voor talenten 
met autisme en hoogbegaafden
ICT-Leertrajecten naar Werk 2019–2020

Software Test Engineer

”
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Ruim 90% geslaagd en 
bemiddeld naar werk

Cyber Security Specialist

C# Software Developer Data Science Specialist

Assessment (3 maanden)
MTA HTML5 Fundamentals, MTA Python
MTA Database Fundamentals
Examens: 98-375 + 98-381 + 98-364

Opleiding TMap Suite (3-5 maanden) 
Scrum, Agile TMap Suite, Test Automation 
Examen: TMap Suite

Werkervaringsplaats + Baanbemiddeling + Coaching
Diverse startdata ITvitae Amersfoort

Assessment (3 maanden)
MTA Networking Fundamentals, MTA Security Fundamentals, 
MTA HTML, CSS Javascript
Examens: MTA 98-366, MTA 98-367, MTA 98-375

Opleiding Cyber Security Specialist (6-9 maanden)
Scrum, Agile, Python, Linux, SOC-beheer, Web Hacking, 
Pentesting, Forensics 
Examens: MTA 98-381, Comptia Linux+, EHF, Web Hacking Case

Werkervaringsplaats + Baanbemiddeling + Coaching
Diverse startdata ITvitae Amersfoort

Assessment (3 maanden)
Problem Based Learning - Basis
MTA Software Development Fundamentals
Examens: Praktijkgerichte opdrachten, MTA 98-361
 
Opleiding C# Software Development (9 maanden)
Scrum, Agile, Problem Based Learning – Vervolg,
Programming in C#, Praktijkgerichte opdrachten
Examens: 70-483 + optioneel MTA 98-375, 70-480

Werkervaringsplaats + Baanbemiddeling + Coaching
Diverse startdata ITvitae Amersfoort

Assessment (2 maanden)
Python MTA Database, Administration Fundamentals         
Examens: MTA 98-381 + 98-364
 
Opleiding Data Science (6 maanden)
Python, Data Gathering and Preparation
Exploratory Analysis and Basic Statistics, 
Machine Learning, Big Data
Examens: Data Science en Big Data

Werkervaringsplaats + baanbemiddeling + coaching
Diverse startdata ITvitae Amersfoort

2e kans onderwijs

opleiding  coaching  baanbemiddeling

Uitgevallen in het reguliere 
onderwijs? ITvitae biedt 

passende ICT-opleidingen 
plus baanbemiddeling
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“Door het traject bij ITvitae 
heb ik een mooie opleiding, 
meer zelfvertrouwen én een 
geschikte baan”
Emil Bode 32 jaar, Data Analist Politie Amsterdam

“Na een valse start in het 
reguliere onderwijs zijn 
er door de aanpak van 
ITvitae weer kansen en 
mogelijkheden”
Ouders van Kevin, nu afgestudeerd en 
werkzaam als C# Developer
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Meld je aan  itvitae.nl
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Woonplaats belangstellenden
ICT-Leertraject ITvitae

ITvitae biedt als enige in Nederland ICT-opleidingen 
inclusief coaching en baanbemiddeling voor jongeren 
met autisme en hoogbegaafden die zijn uitgevallen in 
het reguliere onderwijs. Studenten melden zich aan 
vanuit alle delen van het land. De opleidingen starten 
om 10:00 uur zodat degene die van ver komen op 
tijd aanwezig kunnen zijn. De studenten die langer 
moeten reizen zorgen ervoor dat ze tijdelijk bij familie 
in de omgeving van Amersfoort wonen of huren een 
appartement voor de dagen dat zij bij ITvitae zijn.

Doelgroep
ITvitae richt zich op ICT-talenten met hoogfunctionerend autisme en hoog- 
begaafden ongeacht de vooropleiding. Meer dan de helft van onze studenten 
is in het verleden met meer dan één opleiding gestart maar zagen geen 
mogelijkheid om de studie succesvol af te ronden of aan het werk te komen 
terwijl ze veelal over een bovengemiddeld IQ beschikken. ITvitae biedt 
2e kans onderwijs voor deze jongeren variërend in de leeftijd 15 – 35 jaar. 
Doel is om hen te begeleiden naar een duurzame baan als ICT-professional.

ITvitae is gevestigd in het rustieke Eemklooster in Amersfoort. In kleine 
lesgroepen werken de studenten aan hun ICT-specialisatie. Na afloop van 
de opleiding worden de deelnemers bemiddeld naar werk. Bestuur ITvitae

ITvitae methodiek
ITvitae focust op het talent van haar deelnemers. 
In kleine lesgroepen met 10 –16 gelijkgestemden 
wordt gewerkt aan een ICT-specialisatie. De opleidings-
programma’s zijn ontwikkeld met gerenommeerde ICT-
organisaties en afgestemd op de actuele behoefte 
van de arbeidsmarkt. Tijdens de opleiding worden de 
studenten begeleid door onze coaches. Het hervinden 
van zelfvertrouwen, aan de slag kunnen met je talent 
en perspectief op een mooie baan als ICT-professional 
maakt dat onze studenten opbloeien en met ongekend 
enthousiasme werken aan hun toekomst.

Detachering en re-integratie
ITvitae verzorgt ook voor ICT-specialisten op zoek naar 
een nieuwe werkgever baanbemiddeling en biedt 
uitgevallen ICT-professionals re-integratietrajecten.
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