
“

Ruim 20.000 getalenteerde jongeren met een autismeprofiel of hoogbegaafd-
heid zitten werkloos thuis. Een groot deel is uitgevallen op het mbo/hbo/wo 
omdat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. Verborgen talenten 
die ondanks al hun capaciteiten langdurig in een uitkering belanden. Dit 
veroorzaakt veel onnodig leed en is een gemiste kans aan arbeidspotentieel.

Dat het anders kan toont ANBI Stichting ITvitae met haar ICT-opleidingspro-
gramma’s inclusief coaching en baanbemiddeling. Met de oprichting van het 
ITvitae Studiefonds in 2019 biedt ITvitae ook jongeren met onvoldoende eigen 
financiële middelen de mogelijkheid deel te nemen aan een ICT-Leertraject 
naar Werk.

Om meer ICT-talenten met autisme of hoogbegaafdheid de kans te geven 
deel te nemen aan een ICT-Leertraject naar Werk zoekt ITvitae Studiefonds 
Vrienden. U bent Studiefonds Vriend als u als organisatie of particulier een 
donatie doet aan het ITvitae Studiefonds. Met een studielening zijn kandidaten 
met onvoldoende financiële middelen in de gelegenheid een waardevolle 
ICT-opleiding te volgen die rekening houdt met autisme of hoogbegaafdheid. 
Einddoel is een duurzame betaalde baan als ICT-professional. Ruim 90% van 
de ITvitae studenten rondt de gecertificeerde ICT-opleidingen succesvol af en 
wordt bemiddeld bij passende werkgevers.

Fundatie van Renswoude
Uw donatie komt volledig ten goede aan de studenten. De Fundatie van 
Renswoude beoordeelt onafhankelijk de aanvraag en adviseert ITvitae over 
de toekenning van een lening uit dit fonds. Jaarlijks publiceert ITvitae op 
de speciale ITvitae Studiefonds Vrienden pagina welke bedrijven het fonds 
ondersteunen.

Goed om te weten 
Uw donatie aan een ANBI stichting biedt 
zowel organisaties als particulieren 
belastingvoordeel!

Referenties
Onze kandidaten zijn o.a. werkzaam bij:
ABN AMRO, ASML, Belastingdienst, 
Rabobank, Politie, EY, Sogeti, Northwave, 
Centric, Gemeente Amsterdam en vele 
tientallen MKB-bedrijven.

Dankzij het fonds heb 
ik het Cyber Security  
leertraject kunnen 
volgen en heb nu een 
mooie baan
Mourad (25 jaar)

Vriend worden van het ITvitae Studiefonds? 
Kijk op itvitae.nl/studiefonds 

ANBI Stichting ITvitae Learning biedt passend ICT-onderwijs 
inclusief coaching en baanbemiddeling aan jongeren met 
autisme of hoogbegaafdheid die zijn uitgevallen in het 
reguliere onderwijs.

Met uw donatie draagt u bij aan de toekomst 
van jongeren middels 2e kans ICT-onderwijs

inclusief baanbemiddeling

Vrienden ITvitae Studiefonds

ICT-professional dankzij het 
ITvitae Studiefonds

Gezocht!

Ruim 90%geslaagd & bemiddeld
Data Engineer/Data ScienceICT-BeveiligingstechnicusSoftware Developer  Cyber Security

05082021

https://itvitae.nl/studiefonds


Cyber Security Specialist
dankzij het ITvitae Studiefonds

Mourad is een talentvolle, maar stille jongen. 
Hij scoort hoge cijfers op de basisschool en 
het is dan ook niet verwonderlijk dat hij naar 
het gymnasium gaat. Dit gaat na twee jaar mis. 
Mourad ervaart last van alle drukte om zich 
heen en trekt zich steeds meer terug. Besloten 
wordt dat hij beter af is op de havo. De 
omgevingsprikkels zijn in de nieuwe omgeving 
als vanzelfsprekend niet minder aanwezig. 
Omdat zijn leerresultaten achterblijven wordt 
vervolgens besloten dat Mourad naar het 
vmbo-tl gaat. Ook hier ervaart hij veel last van 
alle drukte en presteert hij onder zijn niveau. 
Mourad voelt zich onbegrepen en eenzaam met 
als resultaat dat deze van oorsprong kansrijke 
intelligente jongen uitvalt, neerslachtig thuis 
komt te zitten en uiteindelijk in de bijstand 
belandt.

Tv-programma
De huisarts van Mourad verwijst hem door 
omdat het vermoeden bestaat dat hij 
autisme heeft. En inderdaad, Mourad krijgt de 
diagnose autisme op zijn twintigste. Dit maakt 
veel duidelijk, maar wat nu? De moeder van 
Mourad heeft een tv-programma over ITvitae 
gezien van Brandpunt+. Aangezien hij van 
kinds af aan grote interesse in computers 

heeft en als kleine jongen zichzelf al leert 
programmeren is dit wellicht de oplossing. 
Mourad en zijn ouders hebben onvoldoende 
financiële middelen om een ICT-Leertraject 
naar Werk bij ITvitae zelf te bekostigen en 
hij kan geen financiering bij DUO aanvragen 
omdat social enterprise ITvitae een particulier 
initiatief is. Zijn gemeente wil geen financiële 
bijdrage leveren aan de opleiding naar werk. 
Gelukkig kan Mourad gebruikmaken van het 
ITvitae Studiefonds om alsnog te starten met 
een opleiding waar hij blij van wordt en die 
rekening met hem houdt. Zijn gemeente komt 
Mourad tegemoet door hem vrij te stellen van 
sollicitatieplicht, want dat is ondoenlijk met 
een zware studie.

Droombaan
Bij aanvang maakt Mourad een Talentscan 
bij ITvitae. Hij krijgt de hoogste score wat 
neerkomt op een academisch denkniveau. 
Niet verwonderlijk als je ooit op het 
gymnasium bent gestart. Mourad hoopt in 
de toekomst malware analist te worden om 
Nederland veiliger te maken. ITvitae heeft 
er alle vertrouwen in dat zijn droombaan 
werkelijkheid wordt, mede dankzij het ITvitae 
Studiefonds.

Mourad (25) is onlangs glansrijk afgestudeerd als Cyber Security Specialist 
bij ITvitae dankzij het ITvitae Studiefonds. Zijn toekomstige carrière als 
IT-professional ziet er veelbelovend uit. Binnenkort gaat Mourad op gesprek 
bij de Politie voor een mooie functie. Een successtory, maar nog niet zo lang 
geleden zag de wereld er voor Mourad anders uit. Grote kans dat hij zonder 
tussenkomst van ITvitae en zonder de financiële ondersteuning uit het 
Studiefonds nog altijd zonder perspectief thuis had gezeten.

“De tijd dat ik 
thuiszat en alle 
dagen in elkaar 
overliepen ligt  
ver achter me.”

itvitae.nlTekst: Renate Voormolen  Foto: Ruben Buitenhuis

Mourad heeft de opleiding Cyber 

Security Specialist met beide handen 

aangegrepen en met veel plezier 

er alles uitgehaald. “Voor mij was 

het belangrijk dat ik in een rustige 

omgeving kon werken in een kleine 

groep. De opleiding bij ITvitae biedt 

meer structuur en als je hulp nodig 

hebt, kan je altijd terecht bij je coach 

of de accountmanager die je naar 

een baan gaat bemiddelen. Maar het 

allerbelangrijkste voor mij was dat ik 

weer vooruit kon kijken. De tijd dat 

ik thuiszat en alle dagen in elkaar 

overliepen ligt ver achter me. Aan 

jongeren die nu in dezelfde situatie 

zitten als ik ooit zat wil ik zeggen, blijf 

actief, ga zelf leren programmeren, 

maak je eigen projecten.”

https://itvitae.nl

