
MAKE IT WORK
OMSCHOLINGSTRAJECT

Bent u op zoek naar nieuwe 
software engineers voor uw 
organisatie?

De vraag naar IT-specialisten op hbo-niveau overstijgt al 
enige tijd het aanbod. Make IT Work komt tegemoet aan 
deze vraag. Dit unieke omscholingstraject leidt 
gemotiveerde wo’ers en hbo’ers zonder specifieke 
IT-achtergrond op tot volwaardige IT-professionals. 
Misschien wel voor uw organisatie?

Make IT Work bestaat uit verschillende omscholings-
programma’s. In Oost-Nederland verzorgt de HAN University of 
Applied Sciences het programma Software Engineering. Na een 
zorgvuldige selectieprocedure leiden onze ervaren docenten in 
vijf maanden tijd de gemotiveerde kandidaten op tot software 
engineer. Aansluitend gaan zij minimaal zes maanden fulltime 
aan de slag bij een werkgever tegen een marktconform salaris.

Via Make IT Work kunt u enthousiaste en bevlogen IT- 
professionals laten instromen in uw organisatie. Daarnaast 
draagt deelname aan dit omscholingstraject ook bij aan uw 
MVO-doelstellingen.

VOOR WIE?
Make IT Work bij de HAN is geschikt voor bedrijven en 
organisaties die zich gericht zijn op het beheren, analyseren, 
ontwerpen en realiseren van softwaresystemen. Ook werkgevers 
die eigen medewerkers willen aanmelden voor dit omscholings-
traject kunnen deelnemen.
 
WAT LEVERT HET OP?
, U krijgt zeer gemotiveerde software engineers, opgeleid 

volgens de laatste marktontwikkelingen en afgestemd op de 
behoefte van werkgevers.

, Onze kandidaten hebben vaak een heel andere achtergrond 
en zorgen voor meer diversiteit in uw organisatie.

, Make IT Work bespaart u tijdrovende en kostbare selectie- 
procedures.

, U gaat een duurzame relatie aan met de nieuwe mede- 
werker(s).
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ONZE KANDIDATEN
Aan alle kandidaten stellen wij de volgende eisen:
• bachelor-diploma op hbo- of wo-niveau
• de juiste motivatie voor omscholing naar een IT-functie op

hbo-niveau
• kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift)
• goede analytische vaardigheden
• goede communicatie- en adviesvaardigheden
• accuraat kunnen werken
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• proactieve werkhouding
• een beschikbaarheid van 40 uur per week

SELECTIE EN MATCHING
De kandidaten nemen deel aan een selectieprocedure die bestaat 
uit een IQ-/capaciteitentest en een competentieassessment. Met 
iedere kandidaat bespreken wij de uitkomst van het assessment. 
Na het succesvol doorlopen van de online selectieprocedure volgt 
er een kennismaking op de werkgeversmarkt tussen de potentiële 
IT’ers in wording en werkgevers. Na deze markt volgt er een 
individuele sollicitatieprocedure waarbij u zelf de regie voert.

DUUR OMSCHOLING
Het omscholingstraject bestaat uit twee fases. De eerste vijf 
maanden worden de cursisten opgeleid bij de HAN. Zij leren 
software systemen ontwerpen, realiseren en testen. Er wordt 
gewerkt met verschillende programmeertalen en ontwikkel- 
methoden. De cursisten krijgen intensieve begeleiding door een 
team van docenten en een coach. Na succesvolle afronding 
(inclusief certificering) van de opleiding gaan de cursisten in de 
tweede fase voor minimaal zes maanden aan de slag bij de 
werkgever.

• 740+ geslaagde cursisten
• 220+ deelnemende werkgevers
• 92% slagingspercentage
• 33% van de cursisten is vrouw

             
WIJ VRAGEN AAN WERKGEVERS
Als werkgever bent u aanwezig op de werkgeversmarkt. De hierop 
volgende individuele sollicitatieprocedure (waarbij u de regie voert) 
dient afgerond te zijn voor de start van de opleiding. Het is daarna 
de bedoeling dat uw bedrijf een intentieverklaring tot een arbeids-
overeenkomst van minimaal zes maanden afgeeft. Uiteraard gaat die 
alleen in werking als de cursist na de eerste vijf maanden slaagt voor 
de opleiding. Tot slot vragen wij aan u als werkgever een bijdrage 
van € 6.500,- die u betaalt zodra de cursist de opleiding succesvol 
heeft afgerond.

‘Via Make IT Work heeft Conclusion er hele goede 
collega’s bij gekregen. Ik weet niet eens meer goed 
wie de Make IT Work collega’s zijn, omdat zij echte 
IT-collega’s geworden zijn.’
DANIËLLE GRAAT, DIRECTEUR CONCLUSION LOW CODE

MEER INFORMATIE EN STARTDATA
Ga naar www.it-omscholing.nl voor 
meer informatie en actuele startdata.
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HAN CAMPUS ARNHEM
Ruitenberglaan 26
6826 CC Arnhem

CONTACT
Bent u als werkgever 
geïnteresseerd neem dan
contact op met:

Judith Oostenrijk
06 22 84 70 85
Info.ict-media@han.nl

SOCIAL
Facebook.com/HANUniversity
Instagram.com/han.nl
@HANnl
Youtube.com/tvhan
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740+
geslaagde cursisten

Deelnemende werkgevers

Slagingspercentage

Cursisten is vrouw

92%

220+ 33%


