ICT-Leertraject naar Werk

Artificial Intelligence professional
Als Artificial Intelligence professional werk je op het interdisciplinaire terrein van wetenschappelijke
methodes, processen en systemen die gebruikt worden om kunstmatige intelligentie te creëren, zodat
de systemen die jij ontwerpt interacteren met hun omgeving. Om succesvol te kunnen deelnemen aan
dit traject heb je een academische achtergrond of denkniveau en aantoonbare ervaring met
programmeren nodig. De focus ligt op praktijkgericht leren onder begeleiding van een docent.
Einddoel is om met behulp van ITvitae een passende en duurzame baan te vinden.
Doelstelling

PROGRAMMA 2020
Artificial Intelligence professional
Assessment

2 maanden

AI-opleidingsprogramma
Python-programmeren, R, machine
learning, neural networks, natural
language processing, computer vision,
deep learning, cognitive models

9 maanden

Leerniveau
Klassikale les praktijkgericht met
theorieondersteuning

wo
2–4 dagen per week
ITvitae Amersfoort
circa 12 per groep

Startdatum

•

hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafd
ervaring programmeren en statistiek
studievaardig, ook in het Engels
zelfstandig kunnen werken en reizen
goede werknemersvaardigheden
deelname Talentscan € 690,- incl. btw
(particulieren 50% korting = € 345,- incl. btw).

Kosten Leertraject naar Werk
Bedrag
incl. btw
Assessment
ICT-opleidingsprogramma

€ 1.550,€ 9.000,–––––––––––––––––

*) € 10.550,-

*) Bedrag is inclusief: studiemateriaal, praktijkcases,

Locatie opleiding

Detachering incl. coaching

•
•
•
•
•

Facturatie aan deelnemer

Aantal deelnemers
Werkervaringsplaats incl. coaching

Doelgroep en voorwaarden

2– 6 maanden
18 maanden
najaar 2020*)

*) datum is binnenkort bekend

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

examens, coaching, rapportage- en presentatietechniek, gastsprekers en baanbemiddeling.
De kosten voor het hele traject zijn in werkelijkheid
hoger. ITvitae financiert namelijk de helft van de
kosten voor. Dit bedrag wordt 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.

itvitae.nl

Aan de vermelde prijzen en data kunnen geen rechten worden ontleend. 14012020

ITvitae heeft het doel om talenten met hoogfunctionerend
autisme en/of hoogbegaafden (vaak uitgevallen in het reguliere
onderwijs) te begeleiden naar een duurzame betaalde baan als
ICT-professional, ongeacht je vooropleiding. Belangrijk middel
hierbij is het intensieve ICT-Leertraject naar Werk. In een kleine
groep werk je onder begeleiding aan je ICT-specialisatie. Na het
opleidingstraject volgt een werkervaringsplaats en baanbemiddeling. Gedurende het hele traject word je gecoacht.
Einddoel: aan het werk als ICT-professional.

