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M C S A 2016 TRAINING
FACTSHEET MCSA 2016
Microsoft Certified Solutions Associate
INCLUDED TCP/IP + BOOTCAMP TRAINING

Unieke opleiding
De maand januari 2019 is het startmoment voor de praktijkgerichte IMIT Training “Microsoft Certified
Solutions Associate 2016”. Om mee te gaan met de eisen die heden aan ICT Professionals worden
gesteld hebben wij de cursus verbreed met de “TCP/IP Bootcamp Training”. De conceptuele invulling
bij deze ICT Opleiding is uniek voor Suriname. Het gaat namelijk om een technische opleiding die
inspeelt op de vraag naar praktisch geschoolde (Microsoft) netwerkspecialisten.

Trainer uit het vakgebied
De opleiding wordt verzorgd door een ervaren Microsoft Certified Trainer (MCT) die zijn sporen heeft
verdiend op het gebied van network engineering. Geslaagden komen in aanmerking voor IMITcertificaat. Onder bepaalde voorwaarden is na het behalen van dit certificaat doorstroom mogelijk
naar de IMIT HBO Opleiding.

Voor wie bestemd?
Deze brede opleiding is bestemd voor starters: op LTS/MULO/VWO-/HAVO- en MBO-niveau die een
volwaardige, erkende, brede praktijkgerichte ICT cursus willen volgen.

Toelating
Het ingangs-niveau voor deze opleiding is aantoonbare kennis en ervaring op basis Netwerk+ niveau.
Met elke belangstellende voor deze opleiding wordt een intakegesprek gevoerd.

Resultaatgericht en interactief onderwijs
De didactische werkmethode is niet gericht op het eindeloos
absorberen van theoretische kennis, maar vooral op het
toepassen van kennis. Elk module wordt afgesloten met een
practicum, tentamen en presentatie.

Kwaliteitseisen
Door specifieke maatregelen kunnen wij garanderen
dat de training MCSA aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Tevens maken wij gebruik van
(gecertificeerde) trainers op bachelor en master niveau.

Collegeruimten
IMIT beschikt over een multifunctionele trainings- en
studiecentra waar docenten en studenten gebruik kunnen
maken van de meest recente multimedia technieken.
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Vakken
De MCSA PLUS opleiding is puur technisch
en wordt afgesloten met een IT Implementatie
Project waar middels een verslag, demo en
presentatie verworven kennis en vaardigheden
moeten worden toegepast in de praktijk.
De vakken zijn in onderstaand opgesomd en
worden onderwezen gedurende 1 tot 2 avondlessen per week. De cursus duurt 4 tot 6
maanden en wordt afgesloten met een
IMIT MCSA Certificaat.
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MODULE
TCP/IP Bootcamp Training
Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
Networking with Windows Server 2016
Identity with Windows Server 2016
IMIT MCSA CERTIFICAAT

CODE
TCP
740
741
742
MCSA

EXAMEN
N.V.T
DEMO-PRAKTICUM- TENTAMEN
DEMO-PRAKTICUM-TENTAMEN
DEMO-PRAKTICUM-TENTAMEN
CASE - PAPER

Investering
De kosten voor de MCSA-training
bedragen (inclusief studiemateriaal
en IMIT examen) USD 2000,-. Een
aanbetaling groot USD 500,is bij de cursus verplicht gesteld.
Termijn aflossing en betaling in SRD
tegen de CBVS koers is mogelijk.
Inschrijfkosten bedragen USD 100,-.

bedraagt per USD 2.000,eerste

Contactadres:
IMIT, Zinniastraat 18 (2e verdieping Liberty
gebouw) Paramaribo
IMIT Secretariaat: (Tel. 8553202,
8730545, 8901548)
Email: info@imitsuriname.org
Website: www.imitsuriname.org
Facebook: https://www.facebook.com/imitsuriname2011
Paramaribo, 15 Nov 2018
Ing. Urwin W. Staphorst MBA
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