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Welkom bij de open dag voor HBO-ICT. Welkom bij de richting Cyber Security & Cloud



Wie ben ik

Serge Wallagh
Opleidingsmanager Duaal 

Vragen?

Serge.Wallagh@hu.nl



Hogeschool Utrecht HBO-ICT  
Twee duale opleidingen 

•Cyber Security & Cloud
•Software development



Duaal Onderwijs: wat is dat?

Zelfstandige verwerving

- Zelf zoeken naar bronnen
- Zelfstudie
- Zelf waarde & niveau 

aantonen 

- Reguliere lessen/practica 
in Body of Knowledge 
(BOK)

- Lessen “on demand” over 
specifieke onderwerpen

- (inloop) spreekuren
- Validatie van bronnen

De School Werkplek

- Van collega’s
- Formele 

(bedrijfs)trainingen
- Certficaten
- Training on-the-job



• Duaal:
• Student werkt bij relevant bedrijf
• Student voert opdrachten/projecten etc. primair uit in eigen bedrijf
• Wat je doet op je werk, telt in principe mee voor je studie
• Student heeft ca 1-2 dagen per week onderwijs
• 4 jaar programma
• Bedrijfscontext is onderdeel van leerproces
• Student doorloopt 240 ECTS programma
• (1 ECTS= 28 studie uur)
• Titel: HBO-ICT Bachelor of Science, specialisatie Cyber Security & Cloud of 

Software Development

Duaal onderwijs:
Hoe werkt dat in praktijk?



• Initiatief van stichting Cloud IT Academy/JobintheCloud
• Beroepenveld: is er grote behoefte aan goed opgeleide HBO Cloud 

technici en software developpers
• Beroepenveld bereid: werkplekken komen vanuit het hele land en 

verkrijgen ze vanuit de branche organisaties. 
• Studenten willen meer leren, maar niet altijd weer voltijd de bankjes 

in.

Duaal onderwijs:
Waarom doen we het eigenlijk?



Wie doet wat?
Stichting CITA
• Regie instroom studenten en bedrijven
• Persoonlijke ontwikkeling
• Vertegenwoordiging achterban
• - inhoud, vorm
• Voortgangsbewaking
• Kwaliteitsbewaking

HU
• Onderwijs ontwerp
• Onderwijs uitvoer
• Continuiteit

Bedrijven
• Instroom
• Werkomgeving
• Ondersteuning op werkplek
• Projecten
• Kennis en Ervaring

Student
-Enthousiasme
-Bloed, zweet
en tranen
-Commitment

dreamdeveloper.nl   Software development
Jobintthecloud.nl     Cyber Security & Cloud



Duaal Cyber Security & Cloud 
Wat kun je met Cyber Security & Cloud?

Detachering & consultancy

Ethical Hacker

Presenter
Presentation Notes
Welke carrière mogelijkheden biedt de afstudeerrichting, Ethical HackerCloud ArchitectConsultantExpert/adviseur/innovatie functies (concrete bèta’s)Werken bij ziekenhuizen, overheid, internationale organisaties als IT specialistEigen bedrijf/ management functie (carrière bèta’s)Wat je leert is internationaal : je kan ook naar het buitenland.
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Basis InfrastructurenDe Brede Basis

Complexe  Infrastructuren
Infrastructuren

in bedrijfsomgevingen

De Eigen Complexe 
omgeving

Complexe  Infrastructuren
In cloud omgevingen

Security van Complexe  
Infrastructuren

Afstuderen

Onderwerpen van de studie



Duaal Software Development
Waartoe leiden we op bij Duaal SD

 De opleiding leidt op tijd vakspecialisten op het gebied van Software 
development: vakspecialisten die vanuit een brede kijk, en diepe kennis 
leert software te ontwerpen, programmeren en te testen door het 
inkaart brengen van de  ICT-behoeften van een bedrijf, verzamelen en 
analyseren van informatie die helpt software of apps te ontwikkelen die 
aan de behoeften voldoen om te komen tot oplossingen die het werk van 
mensen ondersteunen en bedrijfsprocessen makkelijker maken.

Presenter
Presentation Notes
Doelstelling Duaal Software Development Inrichten, ontwerpen en onderhouden van softwaresystemen. Met een differentiatie tussen frontend en backend. Tijdens deze opleiding leert de student object-georiënteerde software te bouwen en volgens en beschikbaar te stellen. De student leert samen te werken in teams volgens de moderne Agile werkmethode. Om te zorgen dat de software die de student en het team creëren goed aansluit bij de wensen van klanten en gebruikers leer je hoe je requirementsanalyses en validaties uitvoert. Dit alles gebeurt binnen de bedrijfscontext van de student.  Diverse thema’s komen aan bod: Programming (Python, Java & Javascript)Object-Oriented Analysis, Design & ProgrammingUML ModellingWeb Application DevelopmentSCRUMDatabases & Data PersistencyBack-End DevelopmentDesign PatternsFront-End DevelopmentUser-Interfacing (UI), Usability & User eXperience (UX)Software Architecture Software QualityTest-Driven DevelopmentContinuous IntegrationTest AutomationDevOpsProfessional Skills  



Duaal Software Development 
Wat is Software Development



Samenwerking met bedrijven

Presenter
Presentation Notes
gastcolleges, stages en afstuderen…Houden het actueel.Al ons onderwijs is het bedrijfsleven bij betrokkenGoede aansluiting tussen opleidnig en later werk



Je krijgt les op vele manieren

• Centraal staan projecten en je werk. 
• Focus op projecten in je eigen werkomgeving. Je werk telt in principe mee 

voor je studie
• Door te doen leer je toch vaak het meest
• Je werkgever beoordeelt ook deels je projecten

• Daarnaast ook nog:
• Echt “les” (je weet wel: een docent die vertelt)
• Werkcolleges, waarbij je in groepen aan opdrachten werkt
• Labs, waarbij je werkt in onze moderne ICT lab met actuele en moderne 

apparatuur
• En nog vele andere vormen

Presenter
Presentation Notes
Centraal staan projecten. Zowel intern als bij echte bedrijven omdat Door te doen leer je toch vaak het meestDaarnaast ook nog:Echt “les” (je weet wel: een docent die vertelt)Werkcolleges, waarbij je in groepen aan opdrachten werktLabs, waarbij je werkt in onze moderne ICT lab met actuele en moderne apparatuurStageEn nog vele andere vormen



• Een werkgever. De Stichting Cloud IT Academy 
(https://www.clouditacademy.nl/) kan je wel helpen met het vinden van 
een werkgever

• Je kan je altijd inschrijven voor de opleiding, maar om met de opleiding te 
mogen beginnen moet je op 1 september een werkgever hebben. 

• Alleen HU-HELD erkende werkvers, zie volgende sheet.

• HAVO/VWO/MBO-4 diploma. (richting/profiel maakt niet uit)
• Inschrijven via Studielink voor 1 september (maar liefst eerder)
• Als je twijfelt tussen voltijd en duaal onderwijs: Schrijf je dan ALTIJD in 

voor 1 mei! 
• Bij inschrijving na 1 mei kan je geen voltijd meer volgen
• Switchen tussen voltijd en duaal kan later (mits voor 1 mei ingeschreven)

Wat wordt er van je verwacht om te mogen beginnen?



Eisen aan werkgever

 De werkgever moet erkend zijn: “HU-HELD”: 
HU-HBO-ICT Erkend  Leerwerkbedrijf Duaal

 Dit garandeert kwaliteit in:
 bedrijfsbegeleiding
 studentbegeleiding,
 opleiding op de werkplek
 aanvullende cursussen en opleidingen op gebied van persoonlijke 

ontwikkeling
 Een bedrijf is HU-HELD erkend als:

 Óf aangesloten is bij stichting CITA
 Óf  voldoet aan specifiek opengestelde eisen(*)
 Jaarlijkse controle

(*) eisen zijn in ontwikkeling, details volgen



• Voor duaal moet elke student vanaf dag 1 van de studie 
relevante werk in de ICT  hebben

• Werkgevers nemen voornamelijk MBO-4 met ICT achtergrond 
aan, omdat die direct “aan de slag kunnen”. 

• Heb je een niet-ICT vooropleiding (bv. HAVO/VWO), en kan je 
daardoor geen werkgever vinden:

• Jaar 1 voltijd volgen
• In 2e helft van jaar jaar: naast de opleiding speciale ervaringsstage

lopen om praktijk  ICT ervaring op te doen
• Begin jaar 2: overstap naar Duaal (als je dan een werkgever hebt).

• Schrijf je dan wel in voor 1 Mei 
• De CloudIT Academy  (jobinthecloud.nl en 

dreamdeveloper.nl/) kan je hierbij helpen (o.a vinden van 
ervaringsstage adres).

Speciaal voor Havo/VWO en niet-ICT MBO-4 studenten
Groeien naar praktisch ICT werk



Dank voor jullie 
aandacht! 

• Heb je nog vragen? 
• Email: duaal-cloud@hu.nl

• Vragen over vinden van werkgevers? 
https://jobinthecloud.nl/ (cyber security & cloud)

• https://dreamdeveloper.nl/ (software developer)

mailto:duaal-cloud@hu.nl
https://jobinthecloud.nl/
https://dreamdeveloper.nl/
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