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IT en Digitale Netwerk Cursussen
Voor scholen, universiteiten en bedrijven
De NetAcad identificeert en ontwikkelt de vaardigheden die mensen
en bedrijven nodig hebben om te excelleren in een digitale economie

Bouw de volgende generatie van Tech


Gratis licentie voor campussen zonder



Korting op laboratoriumapparatuur

winstoogmerk



Geavanceerd onderwijs- en leerplatform



Praktijkoefeningen, simulaties en spellen



Aanpasbaar voor verschillende leerstijlen



Cursussen beschikbaar in 19 talen



Persoonlijke feedback en flexibele trajecten



Training en ontwikkeling van instructeurs
Sinds het begin van het programma in 1997 hebben
bijna 8 m iljoen studenten zich ingeschreven in

www.NetAcad.com

Netw orking Academy-cursussen. Deze publiekprivate samenw erking is het grootste Maatschappelijk

@cisconetacad

Verantw oord Ondernemen programma van Cisco.

@cisconetworkingacademy

Networking Academy-cursussen zijn ontwikkeld om
de breedte en diepgang van IT-kennis en
vaardigheden te ontwikkelen waar werkgevers
behoefte aan hebben.
Studenten zijn voorbereid op Cisco en andere
hooggewaardeerde IT-certificeringen om hun
inzetbaarheid en salarissen te verhogen.
Cursussen kunnen direct worden geïmplementeerd,
als zelfstudieopties of als onderdeel van een
certificaat of opleidingen. Het kopen van
studieboeken is niet noodzakelijk. Gratis
hulpmiddelen zijn onder andere online beoordelingen,
lesgidsen en hulpmiddelen voor klasbeheer.

LEERLIJNEN
Veiligheid
Persoonlijke, cyber- en
netwerkbeveiligingscursussen om te voldoen aan
de vraag naar beveiligingsprofessionals.
Programming
Op certificering gerichte vaardigheden in
populaire talen, waaronder C, C ++ en Python.

"Studenten leren niet alleen over
technologie, ze leren het ook te
implementeren als onderdeel van
een team, waarbij ze anderen
helpen en kunnen profiteren van
hun individuele sterke punten. Ze
begrijpen uiteindelijk het grote
geheel, het 'waarom' van wat ze
leren.”
– R. Gonzalez, Consulting Engineer
en Academy Instructor

"Het volgen van de cursussen was
de beste beslissing die ik ooit heb
genomen. Het heeft mijn carrière,
mijn toekomst en mijn leven
bepaald."
– S. Lynch, Cisco Meraki Engineer
en Academy Instructor Trainer

IoT (Internet of Things)
Studenten bedenken en verwoorden de zakelijke
waarde van end-to-end IoT-oplossingen.

"De leermiddelen van de NetAcad
zijn voortgekomen uit
samenwerking met wetenschappers
van vooraanstaande universiteiten.
Deze digitale omgevingen worden
erkend als baanbrekende
praktische hulpmiddelen waarmee
studenten netwerktechnologie beter
kunnen leren."

OS & IT
Elementaire IT-vaardigheden zoals
desktopondersteuning en Linux zijn de basis voor
technologische carrières.

– Dr. R. Mislevy, Measurement &
Statistics, Educational Testing
Service

Netwerken
Compleet netwerkcurriculum om studenten voor
te bereiden op de verbonden wereld.

Entrepreneurship
Zakelijke en ondernemersvaardigheden om
studenten te helpen effectieve
probleemoplossers te worden.
Digitale geletterdheid
Basisbegeleidingscursussen voor studenten om
de digitale wereld te verkennen en te ontdekken.

Start nu op NetAcad.com
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