IT-KENNIS EN
CERTIFICERING
BIJ INTEC BRUSSEL

INTEC BRUSSEL vindt de toekomst van zijn studenten belangrijk. Daarom biedt ons
opleidingscentrum een opmerkelijk aanbod van certiﬁceringsmogelijkheden,
afgestemd op de realiteit van vandaag én morgen.
www.intecbrussel.be/certiﬁcering

Microsoft Certiﬁceringen

Binnen de Microsoft certiﬁceringen zijn er 5
categorieën waarin je je kan specialiseren: oﬃce,
desktop, server, database en development.
Op gebied van server geven we de studenten alle
beschikbare kennis en materiaal mee om een MTA
(Microsoft Technology Associate) certiﬁcering te
behalen. Ook binnen . NET development zijn er
verschillende mogelijkheden om je te certiﬁceren als
MTA . Hier heb je de keuze tussen Software,
Windows, Web, .NET of HTML5 fundamentals. Wie
meer ambieert kan ook kiezen voor een MCSA of
MCSD certiﬁcaat.
Hoe begeleiden we onze studenten doorheen dit
proces? Bij inschrijving wordt iedere student van
INTEC BRUSSEL automatisch lid van de Microsoft
Academy , een platform waar je je op eigen tempo
kan voorbereiden op Microsoft examens. Verder
wordt alle software via Dreamspark ter beschikking
gesteld. Tot slot engageren onze professioneel
geschoolde instructeurs zich elke dag om de studenten via gevarieerde workshops en lessen alle tools en
vereiste kennis mee te geven.

Cisco Certiﬁceringen

Ons opleidingscentrum is daarnaast een Cisco academie, waar onze Cisco Certiﬁed Academy Instructors
elke cursist toegang geven tot de Cisco Netspace .
Deze cloud-based ruimte geeft de mogelijkheid tot
het behalen van CCENT, CCNA of CCNA security
certiﬁcaat en de daarbijhorende ﬁnals. In ons labo is
er voor elke student individuele Cisco-apparatuur
voorzien om up-to-date praktijkervaring te verwerven
en hen zo uit te rusten met de nodige jobskills.

Oracle Certiﬁceringen

Ten slotte krijgen de studenten JAVA development alle
bagage mee om Oracle Certiﬁed Associate en Oracle
Certiﬁed Professional te worden. Ook het Architect
certiﬁcaat, waarvoor al het materiaal en de literatuur
ter beschikking wordt gesteld aan de studenten, ligt
binnen de mogelijkheden.
Meer weten over de opleidingen en certiﬁceringen
binnen INTEC BRUSSEL
www.intecbrussel.be/certiﬁcering
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Waarom certiﬁceren

Een certiﬁcaat is hét bewijs bij
uitstek dat je over de expertise
beschikt van een bepaald praktijkgericht ICT-vakgebied en het is met
die knowhow dat je kan scoren op
de arbeidsmarkt.
Omdat we een brug willen slaan
tussen enerzijds opleiding en
anderzijds de jobmarkt, betaalt
INTEC BRUSSEL alle examenkosten
van de studenten en dit tot 6 weken
na de opleiding.

