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Categorie: lopend project
Leiden is in het najaar van 2020 door de Provincie Zuid
Holland, via de Human Capital Agenda € 25.000,- ter
beschikking gesteld en door Economie071 als co-financiering € 15.000,-. Dat geld is bedoeld voor de dekking van
een deel van de personele kosten. De overige kosten, zoals
voor de open dag, aanpassing website etc. worden door de
ICT Praktijk Academie zelf vergoed.

Jan de Laat,
rector ICT Praktijk Academie:
‘De ICT Praktijk Academie stelt zich ten doel om op praktische wijze
mensen in te laten stromen in het ICT-vak op hbo-niveau. Met
diverse bedrijven is goed contact en 7 studenten zijn nu als stagiair
bij bedrijven aan de slag. Ons doel is om in 2021 weer nieuwe
mensen, ook als zij-instromer, een mooie kans op perspectief in de
ICT sector te bieden. Ook al zorgt de coronacrisis voor extra uitdagingen, hebben we er vertrouwen in dat in 2021/2022 een tweede
klas kan starten’.

Terugblik op bereikte resultaten
In augustus 2020 is een fysieke open dag georganiseerd
voor aankomende studenten in PLNT. Daar hebben circa
30 geïnteresseerde studenten zich gemeld, waarvan nu 7
mensen daadwerkelijk met de opleiding zijn gestart. Een
student is tevens intermediair naar bedrijven in de Leidse
regio en ondersteunt de projectleider, de heer De Laat.
Wat betreft de voortgang van de studie zijn alle studenten
in september bij elkaar geweest voor lessen in communicatie (wat binnen de omgeving van het stagebedrijf van
groot belang is) en studievaardigheden (ten behoeve van
het studietraject zelf). In oktober en november zijn nog
fysiek de lessen in het kader van de bootcamp (full time)

verzorgd zodat de studenten met voldoende bagage aan
hun studie-stage traject konden beginnen.
Inmiddels zijn de eerste 4 vakken gegeven, te weten
IT-development, IT-infrastructuur, IT-architectuur en
Testmanagement. De studenten ervaren het als een intensief maar erg leerzaam traject.
Welke stappen volgen
Met de opleiding van de bestaande groep gaat de ICT
Praktijk Academie door. Voor het werven van nieuwe studenten is reeds een online open dag georganiseerd waarvoor de bijdragen van studenten, bedrijven, onderwijsgevenden op de website van de ICT Praktijk Academie zijn

Hoe kunnen partners het project versterken?
Allereerst heeft de ICT Praktijk Academie een stevigere
verankering nodig binnen het bedrijfsleven van regio
Leiden. De voorzitter van Economie071 en de mensen hebben zich zeer ingezet om het initiatief te ondersteunen,

gezet. Mede door het online karakter van de open dag zijn
er nog niet heel veel aanmeldingen geweest. Bovendien
blijkt het lastig om nu reeds bedrijven te interesseren om
vanaf december studenten een stageplaats aan te bieden.
Daarom is de ICT Praktijk Academie voornemens om aankomende augustus opnieuw een fysieke open dag te organiseren. Daarna zal met de nieuwe groep studenten een
kennismakingsgesprek worden georganiseerd en zal voor
allemaal een stagebedrijf worden gezocht. Bij voorkeur in
goed en intensief overleg met Economie071.
Welke kostenstructuur hanteer je?
Voor de start van de ICT Praktijk Academie in de regio

De urgentie
Het bedrijfsleven in regio Leiden heeft dringend behoefte
aan praktisch opgeleid ict-personeel. Via de ICT Praktijk
Academie wordt hierin voorzien via maatwerk.
De opdracht
Creëer een doorlopende leerlijn van mbo naar hbo via de
ICT Praktijk Academie. Bedrijven worden hierbij nadrukkelijk betrokken door het aanbieden van stageplaatsen. Met
elkaar vormen de bedrijven de basis voor een learning
community op gebied van ICT.

zonder wie de lancering van dit initiatief niet mogelijk was
geweest. Maar de deelname van meer bedrijven is een
belangrijke randvoorwaarde om een verdere groei door te
gaan maken. En behalve de concrete deelname van bedrijven, en introductie bij bedrijven door partners, zou een
versterking van de marketing kunnen helpen, bijvoorbeeld
door enkele studenten uit de regio Leiden die nu deelnemen te laten spreken op een bijeenkomst van ICT ondernemers in de regio.

natuurlijk meerdere klassen. Dat zou betekenen dat er een
significant aantal extra studenten voor de ICT sector kiezen
(want de studenten van de ICT Praktijk Academie zijn in
het algemeen mensen die anders niet in de sector terecht
zouden zijn gekomen). Het risico is met name dat er onvoldoende bedrijven mee gaan doen waardoor er mogelijk
onvoldoende plaatsen bij bedrijven beschikbaar zijn en
het project ICT Praktijk Academie minder zal doorgroeien.

Welke kansen en risico’s zijn er?
De kans is er dat in het aankomend studiejaar een volledige klas in regio Leiden kan starten en in de jaren daarna

Doelstelling
Het doel van de ICT Praktijk Academie is om meer mensen
te laten instromen in een werkkring in de ICT-sector.
Daartoe is een degelijke hbo-opleiding van steeds meer
betekenis. Niet iedereen is echter geschikt voor het reguliere onderwijs: onze studenten hebben veelal moeite met
een focus op de theorie en zoeken een mogelijkheid om
praktijkervaring met studeren te combineren. Op mbo-niveau bestaat dit onder de noemer ‘BBL-traject’. Wij hebben
een vergelijkbaar initiatief genomen op hbo-niveau. In
beide gevallen wordt een programma geboden dat

bestaat uit 1 dag per week les en 4 dagen per week praktijkervaring middels een stage.

