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IT1 haalt met haar opleidingsdivisie opnieuw een uitmuntende auditscore en krijgt 
hiermee de verlenging van haar erkenning als kwalitatieve dienstverlener voor de 
Vlaamse Overheid departement Werk & Sociale Economie. 
 
Dendermonde, 19 december 2022 
 
IT1 met vestigingen in de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Antwerpen, liet in november op 
basis van een externe audit uitgevoerd door CertUp, de activiteiten van haar opleidingsdivisie doorlichten 
en behaalde hiermee opnieuw een verlening van haar Qfor certificaat én erkenning als kwalitatieve 
dienstverlener voor de Vlaamse Overheid departement Werk & Sociale Economie. 
 
De IT1-divisie Education organiseert reeds meer dan 15 jaar opleidingen, zowel online, hybride als klassikaal 
van Microsoft Office toepassingen en bureautica – waaronder ook cybersecurity awareness trainingen - als 
technische trainingen zoals systeembeheer en ICT-Security. IT1 richt zich naar eindgebruikers en 
professionals, werknemers en werkzoekenden.  
 
De opleidingen naar deze laatste doelgroep worden al jaren georganiseerd in opdracht van VDAB/CEVORA 
en richten zich op mensen uit de kansengroepen die zich willen laten omscholen naar hetzij een ICT-
Supportmedewerker, Systeembeheerder of CCNA Netwerkspecialist.   
 
Over IT1 
IT1 levert vanuit haar drie divisies (Infrastructuur, Education en WEBRAND) reeds meer dan 27 jaar 
kwalitatieve ICT oplossingen met de daaraan gekoppelde professionele dienstverlening. Zij beschikt over 
een klantenportefeuille van meer dan 750 actieve klanten die zich situeren in de B2B en B2GOV markt.  
De sterke groei van IT1 is te danken aan de perfecte symbiose tussen bedrijfsstrategie en human capital. 
Een team van meer dan 40 competente en gemotiveerde medewerkers staat dagelijks klaar om hun klanten 
tailor made solutions aan te bieden die Future-Proof en People-Centric zijn.  
 
Meer informatie: www.IT1.be/opleidingen – www.qfor.org – www.vlaanderen.be/departement-wse 
 
Perscontact: Mario Van de Voorde – (052)20 20 60 – education@IT1.be 
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