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Als IT-professional heb je inmiddels verschillende veranderingen
meegemaakt waarbij jij jezelf moest aanpassen. Met groeiende
technologische middelen worden processen die in het verleden
handmatig werden uitgevoerd steeds verder geautomatiseerd. Door de
automatisering zullen banen niet helemaal verdwijnen, maar je
takenpakket zal wel veranderen. Wellicht zijn nu andere skills nodig dan 5
jaar geleden. En om concurrerend te blijven in de branche, vertrouwen je
werkgevers en klanten op je om de technische curve voor te blijven.
Misschien kijken ze naar je wanneer ze een overstap naar de Cloud
evalueren, of misschien wordt er een probleem voorgelegd en wijzen ze
naar een bestaande technische stack voor oplossingen die je al dan niet
kunt creëren. Wat het scenario ook is, je kunt er zeker van zijn dat de
vaardigheden die jij hebt, op veel niveaus van belang zijn. Het is daarom
belangrijk om nieuwe technische skills te leren, omdat het succes van een
organisatie deels afhangt van de skills die jij als professional in huis hebt.
Training en certificering was altijd belangrijk, maar het is nu belangrijker
dan ooit.
Veel bedrijven bieden trainingen en certificeringen aan, waaronder wij:
Master it Training. Technologieanalisten raden aan te kiezen voor een
certificeringsprogramma van "een belangrijke leverancier van ITinfrastructuur" of een certificeringsprogramma dat een
"industriestandaard" is.
1. Als het gaat om de oplossingen die bedrijven gebruiken, is Microsoft
een belangrijke leverancier.
2. Microsoft-trainingen en -certificeringen bereid je voor op de functies
die werkgevers willen invullen.
Master it Training is Microsoft Gold Partner en heeft een ruim aanbod in
Microsoft trainingen. Laten we eens kijken naar tien dingen die je krijgt
van Microsoft-certificeringen.

10 redenen voor jou als IT professional
1. Erkenning van een marktleider
Bedrijven vertrouwen op Microsoft-technologieën en -services om
bedrijfskritische applicaties en processen draaiende te houden. Bedrijven
gebruiken zelfs meer dan twee keer zoveel oplossingen van Microsoft dan
van de opvolgende concurrent. Er is een grote vraag naar professionals
met ervaring in Microsoft-technologieën en een Microsoft-certificering
bevestigt je bekwaamheid om te presteren in een modern digitaal bedrijf.
2. Een solide basis
Microsoft heeft drie soorten certificeringen ontwikkeld hoe je technologie
gebruikt om zakelijke problemen op te lossen. Je start vaak met een
Fundamentals certificering. Dat is ideaal voor mensen die net beginnen in
de technologie of nadenken over een carrièreverandering. De combinatie
van conceptuele principes en toegepast leren vormt de basis voor de
diepere, op rollen gebaseerde leertrajecten en certificeringen die door
Microsoft worden aangeboden.
Er is een reden waarom Microsoft-certificeringen tot de meest populaire
certificeringen van technische professionals over de hele wereld behoren.
Ze beginnen met het opbouwen van de basisvaardigheden die
professionals nodig hebben, en bieden vervolgens een weg naar diepere
technische vaardigheden die nodig zijn om industriële rollen te vervullen.
Daarnaast word je up-to-date gehouden met de eisen van de markt en de
industrie.
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3. De baan die je altijd al wilde hebben
Met een certificering word je waardevoller voor je huidige, maar ook
potentiële werkgevers. Een certificering geeft dus een boost aan je
professionele reputatie! Het bedrijfsleven zet de digitale transformatie
voort, dus als jij hierin meegroeit is dat alleen maar positief. De behoefte
aan mensen met vaardigheden van de nieuwste technologieën neemt
alleen maar toe. Door een Microsoft-certificering aan je cv toe te voegen,
kun je opvallen en krijg je de voorsprong die je nodig hebt om je volgende
baan te krijgen. 19% van de technische professionals zegt dat certificering
hen heeft geholpen een nieuwe baan te vinden. Met een Microsoftcertificering valideer je je vaardigheden en bekwaamheid, en laat je je
energie en toewijding zien om het leren van nieuwe technologieën te
omarmen.
4. Hogere inkomsten
Wil je een hoger salaris? Ongeveer 35% van de technische professionals
zegt dat certificering leidt tot salaris- of loonsverhogingen, en 26% meldt
jobaanbiedingen. En gecertificeerde IT-professionals krijgen meer dan
50% sneller promotie dan niet-gecertificeerde IT-professionals.
Technische certificeringen verhogen het aantal promoties en na verloop
van tijd levert dit grote voordelen op voor je carrière.
5. Een 'groeimindset'
Onderzoek toont aan dat IT-professionals die een relevante technische
certificering hebben behaald, meer geneigd zijn te geloven dat toewijding,
hard werken en bereidheid om nieuwe tools te gebruiken hen tot
technologische competentie kunnen leiden. Dit wordt een 'groeimindset'
genoemd. Technische professionals met een groeimindset steken energie
in het leren en gebruiken van nieuwe vaardigheden die hun werkgevers
ten goede kunnen komen. 91% van de gecertificeerde technische
professionals is van mening dat de inspanningen die werknemers leveren

om nieuwe vaardigheden te verwerven, sterk bijdraagt aan hun succes.
Gecertificeerde technische professionals zullen consequent eerder
geloven dat ze moeilijke vaardigheden kunnen leren. Deze benadering
geeft je veerkracht en waarde in een snel evoluerende markt.
6. Een nieuw carrière pad, als je er tenminste een wilt?
Geef je carrière (als je wilt) een nieuwe en specifieke richting met
Microsoft Certifications op je cv. Rolgebaseerde certificeringen:
- Geven een professionele voorsprong door wereldwijd erkend te worden
- Geven een door de industrie onderschreven bewijs dat je bepaalde
vaardigheden beheerst
- Tonen aan dat je bereid bent om nieuwe technologieën in een digitale
wereld te omarmen.
Microsoft-certificeringen kunnen bijvoorbeeld jouw ticket zijn naar de
groeiende Cloud markt.
Microsoft Azure is goed voor 17% van de wereldwijde cloudmarkt en
groeit snel. Met rolgebaseerde certificeringen van Microsoft staan er
aantrekkelijkere en opwindendere carrières voor je open.
7. Verdien geloofwaardigheid in het Cloud-tijdperk
Er is veel vraag naar cloud computing-vaardigheden. 60% van de
organisaties was van plan om in 2019 te investeren in Cloud computing,
dat is 20% meer dan het jaar ervoor. 85% van de IT-afdelingen wereldwijd
zegt dat Microsoft Azure een belangrijke motor is voor meer
investeringen in de Cloud. Het behalen van een Microsoft-certificering
helpt je om deel uit te maken van die groeimogelijkheid.
8. De eindeloze bewondering van jouw werkgever
Een certificering kan je helpen opvallen. 93% van de zakelijke
besluitvormers over de hele wereld zegt dat gecertificeerde werknemers
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meer waarde toevoegen dan de kosten van een certificering.
Gecertificeerd personeel kan tekortkomingen in vaardigheden dichten,
kan beter voldoen aan de behoeften van de klant, is productiever en krijgt
projecten sneller gedaan dan collega's die niet zijn gecertificeerd.

Microsoft trainingen helpen je ook te leren in de stijl die het beste bij
jouw behoeften passen. Zo kun je een training volgen die wordt gegeven
door een Microsoft Certified Trainer, virtueel of in de klas.
Begin vandaag nog om jouw carrière een boost te geven en positioneer
jezelf voor groei op de lange termijn.

9. Vertrouwen en enthousiasme over jouw carrière
Certificeringen kunnen je helpen om meer zelfvertrouwen, enthousiasme
en tevredenheid over je werk te krijgen. 67% van de technische
professionals zegt dat een certificering vertrouwen schept. 41% is
gelukkiger met zijn/haar baan. 40% zegt dat het hen heeft geholpen
respect te verdienen. En 35% zegt dat certificering hen enthousiaster en
optimistischer heeft gemaakt over hun carrière. Het behalen van een
Microsoft-certificering is een investering in jezelf en je carrière.
10. Ik zou een certificering aanbevelen!
Gecertificeerde personen hebben de voordelen in hun eigen leven en
carrière gezien. Meer dan 90% van de gecertificeerde technische
professionals zegt dat ze certificering zouden aanbevelen aan een vriend
of collega die zijn of haar carrière wil bevorderen op een technisch
gebied.
Het beste deel van Microsoft-certificeringen? Een ‘op rollen gebaseerde
training’. Een Microsoft training doet meer dan alleen technische
vaardigheden opbouwen. Het bereidt je voor op functies die werkgevers
moeten vervullen. Microsoft trainingen en -certificeringen omvatten
probleemoplossingen, kritisch denken, technische specialisaties,
praktische ervaring en oefenvereisten. Dat helpt je vaardig te zijn voor
veelgevraagde banen. Inhoud en beoordelingen worden up-to-date
gehouden om te voldoen aan de eisen van de branche.
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10 redenen voor de werkgever
1. Het programma traint je werknemers in de technologieën waarop je het
meest vertrouwt
Volgens IDC (International Data Corporation) is het belangrijk voor
bedrijven om certificeringsprogramma's te kiezen van 'een belangrijke
leverancier van IT-infrastructuur'. Of kies een certificeringsprogramma dat
een "industriestandaard" is. Microsoft is een belangrijke leverancier.
Bedrijven gebruiken zelfs meer dan twee keer zoveel technologieën en
services van Microsoft dan van de dichtstbijzijnde concurrent.
2. De certificeringen zullen je technische intensiteit versterken
Training en certificering van Microsoft kan jouw organisatie helpen
nieuwe mogelijkheden op te bouwen met bestaande technologie.
Hierdoor blijf je innoverend en concurrerend. Volgens een recent
onderzoek is 91% van de gecertificeerde Tech professionals van mening
dat de inspanning die werknemers leveren om nieuwe vaardigheden te
verwerven, sterk bijdraagt aan hun succes bij digitale transformatie.
Hetzelfde percentage technische professionals is van mening dat training
en certificering een sterke bijdrage leveren aan het succes van digitale
transformatie.
3. De certificeringen zullen je helpen de vaardigheidskloof te dichten
De kloof in IT-vaardigheden is de afgelopen drie jaar met 155%
toegenomen. Besluitvormers hebben moeite om gekwalificeerde
kandidaten te vinden. Een groot voordeel van gecertificeerd personeel is
hun vermogen om deze vaardigheidskloof te dichten. Meer dan de helft
van alle IT-besluitvormers zei dat dit een voordeel is. Ben je al bekend met
het zusje van Master it Training, Master YIP? YIP staat voor Young It
Professionals. Met Master YIP werven, trainen en

plaatsen wij IT-talent middels een deta-vast overeenkomst. Op deze
manier stellen wij onze klanten in staat om snel, succesvol en duurzaam
goede IT’ers aan te trekken. Interesse in vrijblijvende informatie over YIP?
Mail dan naar freek@master-it.nl en/of bekijk hier de talentpool!
‘60% van de IT-besluitvormers is van mening dat het tekort aan
vaardigheden hun werknemers tussen de drie en acht uur per week kost’
4. De certificeringen zullen de winst helpen verhogen
Volgens de Association for Talent Development hebben bedrijven die
uitgebreide trainingsprogramma's aanbieden een 218% hoger inkomen
per werknemer dan bedrijven zonder geformaliseerde training. Maar daar
houdt het niet op; deze bedrijven genieten ook een 24% hogere
winstmarge dan bedrijven die minder uitgeven aan training.
5. De certificeringen zullen ROI kunnen bewijzen
De waarde die werkgevers en managers hechten aan certificering valt niet
te ontkennen. 93% van de besluitvormers over de hele wereld is het
erover eens dat gecertificeerde werknemers een meerwaarde bieden die
verder gaat dan de kosten van certificering. Bovendien meldde 55%
voordelen van certificering die overdraagbaar waren naar werksituaties.
6. Je kunt verbeteringen verwachten van je werknemers
Vergeleken met hun collega's zijn door Microsoft gecertificeerde
ontwikkelaars 93% productiever en bijna 60% efficiënter. Gecertificeerde
professionals zijn ook beter in het voldoen aan de eisen van de klant,
waardoor de productiviteit toeneemt, de tijd voor het oplossen van
problemen wordt verkort, en projecten sneller voltooien. IT-professionals
die een relevante, op rollen gebaseerde technische certificering hebben
behaald, presteren gemiddeld 26% beter dan hun niet-gecertificeerde
collega's met dezelfde verantwoordelijkheden.
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7. De certificeringen zullen een blijvende impact hebben op je team
Personen die geloven dat ze hun bekwaamheid kunnen ontwikkelen door
inspanning, tijd en training, hebben een zogenaamde 'groeimindset'.
Techprofessionals met een groeimindset steken energie in het leren en
gebruiken van nieuwe vaardigheden, en gecertificeerde techprofessionals
geloven steeds vaker dat ze moeilijke vaardigheden kunnen leren. 91% is
van mening dat inspanning sterk bijdraagt aan het succes van hun digitale
transformatie. Bovendien koesteren houders van een certificaat een
gevoel van toewijding aan voortdurend leren en ontwikkeling van
vaardigheden, wat een continue leercultuur ondersteunt. Ze hebben het
vertrouwen en de kennis die bedrijven nodig hebben om te innoveren en
de concurrentie voor te blijven.
8. Certificeringen richten zich op het grote geheel
Het gebied van Cloud computing en aanverwante technologieën
verandert de manier waarop zaken worden gedaan in alle bedrijfstakken
ingrijpend. De Cloud wordt snel ingevoerd en zal naar verwachting in
2021 een wereldwijde onderneming van $300 miljard worden.
‘De vraag naar Azure-vaardigheden is tussen 2014 en 2019 met 1.107%
gestegen’
De technische, op rollen gebaseerde certificeringen van Microsoft, gericht
op het voldoen aan de marktvraag, zijn de beste manier om de
vaardigheden op te bouwen die teams nodig hebben.
9. De certificeringen hebben een impact op je medewerkers in termen van
persoonlijke ontwikkeling
67% van de gecertificeerde professionals meldt meer zelfvertrouwen in
hun capaciteiten vanwege certificering. 41% meldt meer werkplezier en

35% kredietcertificering, waardoor ze meer enthousiasme en optimisme
over hun carrière krijgen.
10. De certificeringen helpen je om de werknemers te behouden
Volgens een recent LinkedIn-onderzoek hebben bedrijven die hoog scoren
op de opleiding van werknemers een 53% lager verloop dan bedrijven die
laag scoren. Tegelijkertijd tonen onderzoeken aan dat de kosten
gerelateerd aan vervanging van een werknemer kan oplopen tot 50-60%
van het jaarsalaris van de werknemer. De totale kosten van omzet kunnen
oplopen tot 90-200% van het jaarsalaris van de werknemer.
Microsoft-certificeringen voldoen aan de behoeften van de branche en de
markt door training af te stemmen op functies die relevant zijn voor de
branche. Microsoft biedt drie soorten certificeringen om aan de
behoeften van individuen en organisaties te voldoen
1. Basiscertificeringen valideren een fundamenteel begrip van Microsofttechnologieën
2. Rol gebaseerde certificeringen zijn gericht op oplossingen, niet alleen
op producten. Zo worden technische vaardigheden gevalideerd die nodig
zijn om in de industrie te presteren
3. Speciale certificeringen valideren diepgaande technische vaardigheden
en bekwaamheidsbeheer van brancheoplossingen, inclusief oplossingen
van derden.
Ben jij geïnteresseerd in een IT training of -certificering, maar wil je graag
advies of het de juiste keuze is die past bij jouw IT rol? Dan voorzien we je
uiteraard van vrijblijvend advies. Je kunt ons bereiken op 0402323390 of
mail naar info@master-it.nl
‘Life is better when you grow’.
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