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 ICT-techniek voor niet-ICT’ers 

 
 
Al die terminologie! 
Je zult maar zonder technische (ICT) 
achtergrond bij een ICT-dienstverlener gaan 
werken! 
 
Soms lijkt het wel of ICT’ers een soort 
geheimtaal spreken. Al die terminologie en 
afkortingen. Wordt daar maar eens wijs uit! 
 
Bij de meeste ICT-bedrijven werken ook niet-
IT’ers. Bijvoorbeeld op een bedrijfsbureau, de 
financiële afdeling of HRM. Onvermijdelijk 
worden deze mensen geconfronteerd met 
ICT-jargon.  
 
Het kost ze vaak lange tijd om daar enigszins 
vertrouwd mee te raken. Tot die tijd leidt het 
tot verwarring, misverstanden en 
vergissingen. 
 
Zou het niet mooi zijn als er een training is 
die deze medewerkers vertrouwd maakt met 
de belangrijkste begrippen uit de ICT? Dat 
scheelt veel tijd, irritatie en problemen.  
 
ICT-techniek voor niet-ICT’ers 
GroeIT biedt een training aan die ICT-
techniek duidelijk maakt voor medewerkers 
zonder technische achtergrond. 
 
De training begint helemaal bij het begin: wat 
is een computer eigenlijk? Vanaf dat startpunt 
kijken we naar alle belangrijke begrippen uit 
de ICT. 
 

We houden het bij de grote lijnen omdat 
details niet zo relevant zijn. Het gaat om 
begrip van veelgebruikte terminologie. 
 
Onderwerpen 
Tijdens de training behandelen we de 
volgende onderwerpen: 

• Wat is een computer? 
• Van mainframe naar PC’s en tablets 
• Directory Services 
• Computernetwerken 
• Data opslagsystemen 
• Back-up 
• Werkplek concepten 
• Virtualisatie 
• Cloud Computing 

 
Uiteraard is het mogelijk om de inhoud van 
de training aan te passen op specifieke 
techniek in een bedrijf of organisatie.  
 
Duur 
De training bestaat in principe uit drie 
dagdelen. Afhankelijk van specifieke eisen en 
wensen kan de trainingsduur langer of korter 
zijn. Het is ook mogelijk om de training te 
verdelen over een aantal avonden. 
 
Voor wie? 
De training ‘ICT-techniek voor niet-ICT’ers’ 
is bedoeld voor iedereen die zonder 
technische kennis bij een ICT-bedrijf werkt 
en te maken krijgt met ICT-jargon.   
 


