Waarom Stichting
Cloud IT Academy?
Stichting Cloud IT Academy biedt een oplossing voor het schrijnende
tekort aan IT-ers in de sterk groeiende cloud-industrie. De stichting
is een initiatief van de brancheverenigingen DINL, DHPA, en
ISPConnect.

Studeren én werken
Cloud IT Academy biedt jongeren de mogelijkheid om te werken bij een van
de aangesloten cloud-bedrijven en daarnaast hun kennis te verdiepen en te
verbreden op HBO niveau.
Afgestudeerde MBO-ers ICT niveau 4 of Netwerk beheerder krijgen naast
hun baan de ruimte om de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud (CS&C)
te volgen. Een opleiding die in samenwerking met Hogeschool Utrecht
is ontwikkeld en naadloos aansluit bij de eisen van werkgevers en de
beroepspraktijk.
Studenten zijn bij onze cloud-bedrijven verzekerd van een uitdagende baan
(vierjarig contract, beslist geen detachering) met een salaris. Zij worden
professioneel begeleid op de werkvloer en ondersteund met hun opleiding.
Daarnaast worden hun studiekosten vergoed. Er is een separaat programma
voor havisten met affiniteit voor IT.

Investor in Young Cloud Talent
Cloud-bedrijven die voldoen aan het profiel om deel te nemen aan dit initiatief,
krijgen het exclusieve Investor in Young Cloud Talent-predicaat. Dit predicaat
levert een bijdrage aan de (employer) brands van onze deelnemers die investeren
in jongeren, anticiperen op groei en duurzaam ondernemen.

Wat bieden wij u?

Een groot aanbod MBO4 afstudeerstagiaires. Tijdens de stageperiode zijn
het talent en de ambitie van de student goed te monitoren. Hierdoor kan
écht Cloud-talent doorstromen naar een HBO studeer/werkbaan.

Een groot aanbod van toekomstig HBO talent. Afgestudeerde MBO’ers die
hun kennis willen verdiepen en verbreden via studeer/werkbanen.

Inhoudelijke inbreng in de meest praktijkgerichte duale HBO opleiding van
Nederland (Hogeschool Utrecht).

Het binden en boeien van jongeren via communities en programma’s gericht
op persoonlijke ontwikkeling.

Expertmeetings voor begeleiders op de werkvloer.

Het samenbrengen van diverse stakeholders om kennis en ervaring uit te
wisselen, waaronder cloud-bedrijven en het onderwijs (MBO en HBO) en
bijeenkomsten om met jongeren te matchen.

De kosten
•
•

Een salaris voor de student (vierjarig contract)
Jaarlijks vergoeding collegegeld /leermiddelen als er minimaal
50 studiepunten zijn behaald

Uw investering
•
•

Eenmalige entree fee per bedrijf voor deelname
Jaarlijkse bijdrage per deelnemende duale student

Kosten voor Stichting Cloud IT Academy kunnen grotendeels worden
verrekend met de subsidie praktijkleren.

Meer informatie
Neem contact op met Marcel Schilders, directeur Stichting Cloud IT Academy,
marcel@jobinthecloud.nl of bel Marcel, 06 20 61 19 68 over de mogelijkheden.

Bestuur & directie
In het bestuur van Stichting Cloud IT Academy hebben zitting: Frans ter Borg
(Quanza), Ludo Baauw (Intermax), Bart Lageweg (Bizway) en Simon Besteman
(namens DINL).

Kijk voor meer informatie op jobinthecloud.nl
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