
 

Project Digitale connectiviteit: opzetten van een ICT-netwerk, 
routing & switching 
 

 

Context: 

Vorig schooljaar hebben we een versneld traject opgezet zodat leraren aan de slag 

kunnen met o.a. Pfsense. Vanuit de evaluatie is gebleken dat er ook nood is aan goed 

opgeleide leraren op gebied van computernetwerken, routing en switching en network 

design.  

 

 

Inhoud van de opleiding 

• CCNA 1 en de concepten van CCNA2 (mogelijkheid om CCNA2 volledig door te 

nemen). 

• Network design (concepten uit het Cisco Certified Design Associate) en wifi 

solutions (radius & multiple ssid-oplossingen in de praktijk).  

 

 

Wat kan je na het volgen van de opleiding?  

Je hebt de basics van netwerken onder de knie:  

• Het opbouwen en configureren van een netwerk 

• Oplossen van problemen  

• Onderhoud van een bekabeld en draadloos netwerk 

• En je kent alles wat je nodig hebt rond WIFI 

 

 

Hoe ziet het traject eruit?  

• Het is een ondersteunende zelfstudie, waar je zelfstandig de cursus doorneemt. In 

de cursus vind je specifieke cases & labs ter ondersteuning van de eigen 

dagdagelijkse werking. 

• Tussentijdse vragen kunnen in een chatplatform gesteld worden. 

• Er worden 8 dagen voorzien waarin je bijkomende theoretische uitleg krijgt. 

Tevens wordt er tijdens deze dag voldoende ruimte voorzien om vragen te stellen 

en er kunnen dingen uitgetest worden in een fysieke labosetup.  

• Je leert ook van de andere deelnemers, concrete praktijkvoorbeelden van 

anderen,… 

•  

Voor wie? 

• Leraren industriële ICT 

• Leraren die dagdagelijks bezig zijn met ICT-netwerken als lesgever, coördinator of 

enthousiasteling (2de en 3de graad). 

• … 

Praktische zaken 

• Waar & wanneer: T2-campus te Genk telkens op vrijdag van 9u00 tot 16u00 

o 18/11/2022 

o 16/12/2022 

o 20/01/2023 

o 17/02/2023 

o 17/03/2023 

o 21/04/2023 

o 12/05/2023 

o 02/06/2023 



• Als je inschrijft is dit voor het volledige traject. Indien je niet komt opdagen 

rekenen we de gemaakte kosten aan dit is 125 € per dag. Kostprijs per deelnemer 

voor het hele traject 1.000 (125 x 8) 

• Aantal deelnemers: 12 – we starten enkel op als er minstens 5 deelnemers zijn.  

• Inschrijven voor vrijdag 11 november 2022 via deze link! 

• Lesgevers van dienst zijn Peter Vaes en Werner Vanderborght 

 

 

       

http://inschrijvingen.rtclimburg.be/projecten/digitale-connectiviteit-opzetten-van-een-ict-netwerk-routing-switching

