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Cluster Helpdesk - customersupport
In deze module leer je in een helpdesksysteem de vragen van de klant/
gebruiker, die telefonisch of via andere elektronische communicatiekana-
len binnenkomen, tegelijkertijd interpreteren, verwerken en de informatie 
beheren. Men leert ook vaak voorkomende problemen in kaart brengen 
en de kennisdatabank updaten. Je krijgt een daarbij een Helpdeskticket 
toegewezen (via iTop) en leert die van registratie tot afsluit volgens alle 
procedures correct afhandelen. 
Verder leer je eerstelijnsondersteuning bieden aan klanten of gebruikers 
om hun ICT-gerelateerde vragen te beantwoorden of hun systeem van op 
afstand over te nemen om problemen op te lossen.  
Je beluistert en verwerkt de informatie van de klant/gebruiker volgens 
het principe van ITIL

Communicatieve vaardigheden  
digitale gebruikersondersteuner
In deze module ligt de focus op het professioneel communiceren met klan-
ten/gebruikers en collega’s, alsook op klachten behandelen.  

Functioneel Engels in IT
In deze module leer je de nodige functionele kennis van het Engels om zo 
IT-gerelateerde vragen of klachten van klanten of gebruikers deskundig te 
kunnen behandelen in het Engels (technisch en zakelijk Engels). 

Functioneel Frans in IT
In deze module leer je men de nodige functionele kennis van het Frans om 
zo IT-gerelateerde vragen of klachten van klanten of gebruikers deskundig 
te kunnen behandelen in het Frans (technisch en zakelijk Frans). 

Ondersteuning besturingssystemen 
In deze module verwerf je de nodige kennis m.b.t. diverse besturingssys-
temen om klanten/gebruikers te kunnen ondersteunen bij ICT-vragen of 
problemen gelinkt aan besturingssystemen. Het installeren en configure-
ren van verschillende besturingssystemen zoals, Windows, Linux en MacOS, 
komen aan bod.

Ondersteuning bij netwerkproblemen
In deze module verwerf je de nodige kennis m.b.t. netwerken om klanten/
gebruikers te kunnen ondersteunen bij ICT-vragen of problemen gelinkt 
aan netwerken.  Je leert een eenvoudig netwerk te installeren en te optima-
liseren. Je maakt kennis met firewalls, domeinen, maar ook active directory, 
DHCP, NAT en TCP/IP. 

Ondersteuning ICT-hardware
In deze module verwerf je de nodige kennis m.b.t. ict-hardware om klan-
ten/gebruikers te kunnen ondersteunen bij vragen of problemen gelinkt 
aan ict-hardware. Je leert naast de theorie over hardware ook computers 
in elkaar steken en drivers installeren. Op die manier kan je de klant on-
dersteunen bij de keuze van de ICT-hardware. Je leert diagnoses te stellen 
over technische en soft- en hardware problemen.

Ondersteuning gebruikersapplicaties 
In deze module verwerf je de nodige kennis om klanten/gebruikers te on-
dersteunen bij de installatie, de configuratie en het algemeen gebruik van 
applicaties. Je biedt ondersteuning bij de keuze en het gebruik van veelge-
bruikte softwaretoepassingen. 

IT-security
In deze module verwerf je de nodige kennis over courante risico’s i.v.m.  
cyberveiligheid. Men leert deze detecteren en oplossingen aanreiken. Je 
leert werken met oog voor privacy en cyberveiligheid. Hierbij komen vol-
gende topics zeker aan bod GDPR, trackers, cookies, phishing. Je leert ook 
hoe je een systeem beschermt tegen de gevaren virussen en key-loggers.

Update IT-competenties
In deze module leer je nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten verwerven 
over vernieuwingen in de IT-sector. Door middel van een zelf ontwikkeld 
IT-portfolio maak je kennis met het laatste nieuws over de laatste hard- en 
software-ontwikkelingen, security ontwikkelingen, ontdekkingen van ex-
ploits, en nog veel meer.
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Studenten
voordeel!

Als student van deze opleiding aan CVO Antwerpen  
kan je een gratis Office 356-pakket downloaden.  
Lees in de Moodle-cursus “CVO cursisten” hoe het werkt.
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