Aan:
Ondernemers in de ICT sector
Regio Leiden

Leiden, 10 september 2020

Geachte mevrouw, meneer,
In september 2019 is de ICT Praktijk Academie in Gouda van start gegaan. Het betreft een initiatief
dat duaal onderwijs aanbiedt op HBO-niveau, waarbij de studenten 4 dagen per week als
stagiair/trainee bij een stagebedrijf aan de slag gaan en 1 dag per week naar school gaan gedurende
een periode van 4 jaar. Gedurende die periode zijn zij aan een vast bedrijf verbonden zodat de
inzetbaarheid gedurende de opleiding bij het stagebedrijf maximaal is. Het onderwijs zelf wordt
verzorgd door NCOI en aan het eind van de opleiding verkrijgen de studenten een volledig geldig
HBO-Bachelor diploma, vanuit een geaccrediteerd onderwijsprogramma.
Economie071 heeft voor de regio Leiden het initiatief genomen om ook voor deze regio de ICT
Praktijk Academie te vragen om dit programma aan te bieden. In de woorden van bestuurslid Martijn
van Pelt: “Wij willen een verdere ontwikkeling van de digitale agenda in onze regio en de ICT Praktijk
Academie past daar uitstekend bij.”
Inmiddels is de werving van studenten in de regio gestart waarover u mogelijk hebt gelezen in de
pers. Er zijn voldoende kandidaten die graag aan dit initiatief als student willen deelnemen.
Voor de realisatie van het traject is het nu van groot belang dat ICT-bedrijven in de regio bereid zijn
om als stagebedrijf voor een kandidaat te gaan fungeren, zoals inmiddels in de regio Gouda bedrijven
als Centric, Technolution, Conscia en Wortell dat ook doen. Hierbij willen wij u vragen om ook aan dit
traject mee te gaan doen. Daarom deze brief aan u om het initiatief nader toe te lichten. Graag neem
ik contact met u op om te vragen of u bereid bent ook in uw bedrijf een trainee deze kans te bieden
en zo te helpen de vestiging van de ICT Praktijk Academie in de regio Leiden van de grond te tillen.
Toegevoegde waarde voor ICT-bedrijven
Met het realiseren van de ICT Praktijk Academie in de regio Leiden willen we bereiken dat er meer
degelijk en goed-opgeleide ICT-ers beschikbaar komen, die bij u en uw collega’s aan de slag kunnen.
Wij denken dat het toegevoegde waarde biedt om de opleiding zoveel mogelijk op de wensen uit de
praktijk aan te sluiten: daardoor zullen de studenten als trainee snel productief kunnen zijn en
daarop is het programma vanaf de start ingericht, gebaseerd op de praktijkervaring van NCOI.
Door de opleiding in gezamenlijkheid te organiseren wordt het traject ook voor middelgrote
organisaties bereikbaar en zal een sterk netwerk van deelnemende ICT-organisaties ontstaan.
Onderwijsopzet
De ICT Praktijk Academie zal ook in de regio Leiden studenten opleiden en via detachering bij ICTbedrijven (of ICT-afdelingen) als trainee inzetten.
Voor het verzorgen van het onderwijs en de studentenbegeleiding zal NCOI als onderwijspartner
optreden: zij beschikken, als gerenommeerde opleidingsorganisatie voor werkende mensen, over de
ervaring en kwaliteit om in korte tijd mensen goed en praktijkgericht op te leiden. Bovendien
beschikken ze over de vereiste HBO-accreditaties, ze hebben het onderwijsprogramma beschikbaar
en kunnen in goede docenten voorzien.
De opleiding zal starten met een bootcamp in oktober van 2 maanden, waarin de noodzakelijke
basiskennis en -kunde, vanuit een bewezen aanpak door NCOI, voor directe productieve inzet zal
worden bijgebracht en ontwikkeld. Daarna begint het reguliere programma dat zal bestaan uit 1 dag

per week opleiding bij de ICT Praktijk Academie en 4 dagen per week inzet als trainee bij bedrijven en
organisaties. Daarbij zullen de trainees voor deze organisaties direct productief aan de slag gaan en
zullen zij zich heel gericht als professional voor de betreffende ICT-organisatie gaan ontwikkelen.
Wat verwachten wij van u
Wanneer u zich committeert om een student als trainee in uw organisatie in te zetten vragen wij om
iemand aan te wijzen als begeleider. Met hem of haar maken we dan een plan voor de inzet en
ontwikkeling van de student binnen uw organisatie en bewaken we de afstemming tussen de
opleiding en de praktijk. Daartoe is een regelmatig contact tussen de opleiding en de student
noodzakelijk en ook spreken wij in de meeste gevallen een tweemaandelijks voortgangsgesprek af.
De kosten voor u
De instromende studenten voor de HBO-opleiding hebben een MBO4-, Havo- of Vwo-diploma. Het
salarisniveau van mensen met die kwalificatie ligt gemiddeld op 1600,= euro bij een full time baan.
De student is voor het bedrijf 4 dagen per week beschikbaar, daarom zijn de totale kosten in het
eerste jaar per maand voor het bedrijf in totaal maandelijks 1300,= euro (dus 80%). De volgende
jaren wordt dat respectievelijk 1500,=, 1700,= en 1900,=. Dat bedrag wordt verdeeld tussen een
stagevergoeding aan de stagiair (in het eerste jaar 400,= euro per maand) en de opleidingskosten (in
het eerste jaar dus 900,= euro per maand, verdeeld tussen NCOI en de ICT Praktijk Academie). Op
deze manier krijgt de student een door het bedrijf betaalde opleiding, 4 jaar praktijkervaring en een
beperkt inkomen middels een stagevergoeding (dus studeert zonder schulden). Het bedrijf heeft een
totale kostenpost overeenkomstig het niveau van de student, als een fair totaalbedrag.
Mijn vraag aan u
Ik wil u vragen om ICT-partnerbedrijf te worden en daarmee de mogelijkheid te hebben om een van
onze studenten in uw bedrijf in te zetten als trainee. Graag maak ik met u een afspraak om hierover
te praten.
Indien u interesse heeft in dit initiatief zou ik graag persoonlijk met u van gedachten willen wisselen.
Ik zal u daartoe benaderen maar u kunt ook zelf met mij contact opnemen om uw interesse en
enthousiasme kenbaar te maken.
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