
Heb jij een hbo- of wo-diploma, affiniteit met IT én zin in iets nieuws? Kies 
dan voor Make IT Work en ga na je omscholing gegarandeerd als IT’er aan de slag!

Make IT Work is een leer- en werktraject van 11 maanden. Je kunt kiezen uit 
verschillende omscholingsprogramma’s. Via een assessment ontdek je of Make 
IT Work bij je past. Zo ja, dan wordt je gematched met een van de deelnemende 
werkgevers. Voor de start van de omscholing tekent je werkgever een intentiever-
klaring en ben je verzekerd van een baan. 

Je kunt deelnemen aan Make IT Work bij een hogeschool bij jou in de buurt. Al 
meer dan 950 mensen gingen je voor en zijn geslaagd voor hun omscholing tot 
IT’er.

MAKE IT WORK
Omscholen naar de IT? 
Iets voor jou? 

Meer weten?
Meld je dan aan voor 
een informatiesessie op 
www.it-omscholing.nl



Selectieprocedure

• Assessment
• Voorbereiding
• Werkgeversmarkt
• Matching

5 maanden 6 maanden afrondingwerving

Fulltime werken bij de 
werkgever

• Vier terugkom-avonden 
op de hogeschool3

Fulltime opleiding bij Make IT 
Work

• IT-inhoudelijke vakken en 
projecten

• Individuele coaching en 
teamcoaching

21

Uitstroom naar  
werk

• Cursist en werkgever 
gaan in gesprek voor 
nieuw contract

4

MAKE IT WORK IN HET KORT

Iets voor jou?
Make IT Work is bedoeld voor werkzoekenden met een hbo- of wo-diploma. 
Verder is het belangrijk dat je:
• Gemotiveerd bent om je te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau
• Kennis hebt van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift
• Over goede analytische-, communicatie- en adviesvaardigheden beschikt
• Accuraat, zelfstandig én in teamverband kunt werken en een proactieve werkhouding hebt
• 40 uur per week beschikbaar bent tijdens de opleiding en het werken bij de werkgever

Verschillende omscholingsrichtingen
• Software Engineering, Test Automation Engineering, Software Engineering Low-code
• Business & Data Analytics, SAP Business & Data Analysis
• Security
• Applied Artificial Intelligence

Waarom kiezen voor Make IT Work? 
• 100% baangarantie
Je bent voor de start van je omscholingstraject verzekerd van een baan bij één van de aange-
sloten werkgevers. Zij dragen ook de opleidingskosten.
• Bij jou in de buurt
Je kunt voor Make IT Work terecht bij verschillende hogescholen in Nederland.
• Succesvol
Make IT Work heeft een hoog slagingspercentage. Je krijgt een goede opleiding op hbo-niveau. 
• Ervaren docenten en coaches
Onderwijs en begeleiding krijg je van ervaren docenten en coaches van de deelnemende 
hogescholen.
• Toegang tot kansrijke IT-sector
Met je behaalde certificaat op hbo-niveau kun je aan de slag in de kansrijke IT-sector waar veel 
vraag is naar gekwalificeerde medewerkers.

Interesse?
Wil je weten of Make IT Work bij je past? Neem dan deel aan één van de 
online informatiesessies die elke maand plaats vinden. Je kunt je hiervoor 
aanmelden op www.it-omscholing.nl.
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