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Leertraject naar Werk 

Cloud Engineer 
Als Cloud Engineer help je bedrijven om de overstap te maken naar een ICT-omgeving in de cloud. Je 
richt nieuwe omgevingen in en/of transformeert bestaande situaties naar een nieuwe omgeving. 
Tijdens dit traject word je opgeleid tot Azure Cloud Engineer en maak je kennis met de cloud-omgeving 
van Microsoft. In het opleidingsprogramma ligt de focus op praktijkgericht leren. Door het maken van 
opdrachten en het oefenen in een Microsoft-omgeving onder begeleiding van ervaren docenten leer je 
de diverse mogelijkheden van Cloud technologie en Infrastructure as a Code kennen en toepassen.  

  
Doelstelling  
ITvitae verzorgt ICT-opleidingen met coaching en baan-
bemiddeling voor jongeren met een autismeprofiel of 
hoogbegaafdheid. Het merendeel van onze studenten is 
uitgevallen in het reguliere onderwijs. ITvitae biedt 
perspectief. In kleine lesgroepen wordt gewerkt aan een ICT-
specialisatie. We focussen op het talent van onze deelnemers. 
De opleidingsprogramma's zijn ontwikkeld met 
gerenommeerde ICT-organisaties en afgestemd op de actuele 
behoefte van de arbeidsmarkt. Gedurende het hele traject 
word je gecoacht. Einddoel: aan het werk als ICT-professional.  

*) Bij voldoende deelnemers 
 

PROGRAMMA 2023-2024 
Assessment 

ITIL, ITS Networking,  
Azure, Linux 

3 maanden  

Opleidingsprogramma 
Scrum, Azure, Powershell, 

Terraform, Kubernetes  

6 maanden 

Leerniveau  hbo 

Klassikale les praktijkgericht  3-4 dagen per week  

Lestijden 10:00-16:00 

Locatie opleiding ITvitae Amersfoort 

Aantal deelnemers circa 12 per groep 

Werkervaringsplaats incl. coaching 2–6 maanden 

Detachering incl. coaching 18 maanden 

Startdatum  12 september 2023*) 

Aanmelden Interesseformulier 
Wil je aan de slag als ICT-Professional? Meld je aan  
voor een kennismaking: itvitae.nl/interesse 

Doelgroep en voorwaarden 
• hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafd  

en voor iedereen die baat heeft bij onze 
lesmethodiek en begeleiding  

• affiniteit met IT-omgevingen en  
infrastructuur  

• studievaardig, ook in het Engels  
• goede werknemersvaardigheden  
• deelname Talentscan 
 

Kosten Leertraject naar Werk 
Bedrag incl. btw 

Assessment 
ICT-opleidingsprogramma  

 

€ 1.969,- 
€ 10.135,- 

 ––––––––––––––––– 

Facturatie aan deelnemer *) € 12.104,- 
 

*) Deze studiekosten zijn inclusief Talentscan, 
studiemateriaal, examens en studiebegeleiding.  
De werkelijke kosten zijn hoger. ITvitae financiert 
namelijk de helft van de studiekosten voor. Dit 
voorgefinancierde bedrag én de kosten van baan-
bemiddeling en jobcoaching worden vereffend in 
de detacheringsperiode. De kandidaat ontvangt 
dan een marktconform salaris.  

 
Voor kandidaten met een UWV-gerelateerde uitkering 
bestaat de mogelijkheid dat UWV (een deel van) de 
opleiding financiert. Kandidaten met een andere 
uitkering wordt geadviseerd te informeren bij hun 
gemeente of hier mogelijkheden voor zijn.  
Bij uitzondering verleent ITvitae een lening voor 
kandidaten die onvoldoende financiële middelen 
hebben zie procedure: itvitae.nl/studiefondsaanvraag.  
 
ITvitae is geen zorginstelling. Mocht er behoefte zijn 
aan steun buiten het leertraject, dan moet de 
kandidaat hier zelf zorg voor dragen bij de daarvoor 
bestemde organisaties.  
 

Aan de verm
elde prijzen en data kunnen geen rechten w

orden ontleend.  29 03 2023 
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Azure DevOps 
Solutions  
AZ-400 

Terraform 
CI / CD Kubernetes 

Azure 
Networking 

Solutions AZ-700 

Azure 
Administrator  

AZ-104 

Identity  
and Access 

Administrator  
SC-300 

Powershell Scrum 

Azure Database 
Fundamentals 

DP-900 
Linux 

Azure 
Fundamentals 

AZ-900 
ITS Networking 

Werkervaringsplaats 
inclusief coaching 

15 

Assessmentfase 

Opleidingsfase 

3 maanden 

3 maanden 

einddoel 

2/2   = inclusief examens                       itvitae.nl 
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Assessmentfase  
met succes doorlopen 

Baanbemiddelingsfase 
Opleidingsfase  

met succes doorlopen 

Instroomfase  
met succes doorlopen 

inclusief Talentscan 

Detachering  
inclusief coaching 

Duurzaam en betaald werk 
externe 

arbeidsovereenkomst 

16 

2–6 maanden  18 maanden  

3 maanden 

10 12 13 11 

2 4 

7 

Networking 
Fundamentals 

training 
ITIL 

3 5 1 

6 8 9 

Azure Security 
Technologies  

AZ-500 

14 

grijs 


