
In wie schuilt er  
een IT’er?

Ondersteun een 
carrièreswitch 
met 
TekkieWorden 
Pathways
Factsheet voor 

loopbaanbegeleiders & 

werkgevers.

Vragen via contact@pathways.nl



De oplossing? 
Vier weken 
remote leren, 
met 25 
anderen!
Welkom bij loopbaanoriëntatie

training PathWays!

Het probleem: waar moeten 
werkzoekenden  beginnen?

Kansen te over in IT, maar waar moet je 

beginnen? Welk carrièrepad in IT past het 

beste bij jou? Hoe kun je jezelf opleiden 

en certificaten behalen? Hoe werkt 

peer-learning als je thuis achter je laptop 

zit te leren? Welke van jouw 

vaardigheden en eigenschappen zijn 

toepasbaar in een nieuwe IT-baan? Hoe 

vind je de ideale match tussen jezelf en je 

eerste IT-baan?

> voor werkzoekenden

> voor carrière switchers

> voor loopbaanoriëntatie 



Hoe werkt dat in de 
praktijk?

 Praktisch met IT 
aan de slag

🧭 Wegwijs in alle 
IT-carrièrepaden

📚 Leren te leren 

🗺 Stel je eigen 
loopbaanpad vast

Elke ochtend checken de deelnemers in, online. Ze 

worden welkom geheten door onze Host en het 

dagprogramma wordt doorgenomen. Direct daarna 

begint de workshop, presentatie van een IT-opleider 

of een IT’er die zijn ervaringen deelt. Tijdens de 

hands-on IT-workshops in de ochtend (van 9.00 - 

12u) leren ze door te doen. Ze krijgen opdrachten 

en aanwijzingen van de learning coach en met 

vallen en opstaan zetten ze de eerste stappen in IT. 

Wat is de kennis van een Cloud Engineer? 

Deelnemers leren de de basis van HTML/CSS en 

begrijpen wat een UX designer en CRM consultant 

allemaal moet kunnen. Zo komen ze erachter, of IT 

iets is voor ze, en welke IT-banen bij ze passen.  



Met wie leren de 
deelnemers samen?
De collega-deelnemers komen uit heel 

Nederland, zijn oud en jong, hebben allemaal 

andere achtergronden en zijn net als jij op zoek 

naar iets nieuws: een loopbaanpad in IT. Zoals 

alumni Berry en Jolijn.

Berry, 45 jaar uit Schiedam, raakte tijdens het 
PathWays in de ban van Salesforce en volgt nu 
de opleiding Applicatiebeheer bij TechGrounds.

Jolijn, 31 jaar uit Amsterdam, volgt momenteel de opleiding Fullstack 
Development bij Winc Academy vanuit een scholingsbudget van onze partner 
UWV. Zij heeft inmiddels, tijdens haar studie, ook een nieuwe baan gevonden 

als Project Manager bij Unc Inc



> Een groep bestaat uit circa 25 

deelnemers en meerdere learning coaches

> Workshops en interactieve presentaties 

worden verzorgd door externe 

professionals uit het netwerk van de 

PathWays-partner

> Het programma is opdrachten & 

skills-based, waarvan 50% bestaat uit 

zelfstudie

> Van 09:00 tot 12:30 werk je aan 

opdrachten en participeer je in workshops 

en interactieve presentaties

> Het middagdeel besteed je aan 

peer-supported zelfstudie

Het programma 
Week 1 
Dag 1 > leren te leren 
Dag 2 > programmeren in HTML 
Dag 3 > wegwijs in IT-carrière paden
Dag 4 > programmeren in CSS
Dag 5 > Lean startup & IT-banen bij startups 

Week 2 
Dag 1 > programmeren in Javascript 
Dag 2 > introductie in CRM
Dag 3 > Alumni aan het woord
Dag 4 > introductie in Wordpress
Dag 5 > introductie in Data Analytics & Data Science 

Week 3
Dag 1 > programmeren in Python 
Dag 2 > introductie in de Cloud 
Dag 3 > een IT-werkgever aan het woord 
Dag 4 > introductie in Growth Hacking & Digital Marketing 
Dag 5 > IT-opleider aan het woord

Week 4
Dag 1 > hoe Linkedin meehelpt bij het vinden van een IT baan
Dag 2 > Maak je eigen T-shape IT-profiel
Dag 3 > voorbereiden eindpresentatie ‘My Pathway’
Dag 4 > introductie in Cybersecurity 
Dag 5 > eindpresentatie: My Pathway 

https://www.linkedin.com/company/techgrounds/


Voor wie is PathWays?
deelnemers die je voorgingen 

> Deelnemers (alle leeftijden!) hebben een 

afgeronde MBO/HBO/WO opleiding.

> De workshops en presentaties worden 

gegeven in het nederlands of engels.

> De investering van het programma 

bedraagt op dit moment het actietarief €450 

(inclusief BTW als de deelnemer het zelf 

betaald en exclusief BTW als het betaald 

wordt door de werkgever of 

uitkeringsinstantie). Regulier tarief is €750.

> Wij kunnen maatwerk leveren mbt 

investering, startdata en samenstellen van 

groepen, als het meerdere deelnemers 

betreft. 

Felicia, 32 jaar uit Den Haag, is na het voltooien van haar 
PathWays-programma gestart met de opleiding Full-stack 
Development bij Winc Academy

Xandra, 53 jaar, uit Zutphen. Werkte jaren als glazenier en deed 
mee aan Pathways. Ze volgt nu de opleiding fullstack 

developer bij opleider Winc. 

Joury, 34 jaar uit Doetinchem, deed mee aan 
PathWays. Hij is op 1 maart gestart met de Bootcamp 
Fullstack Developer bij Novi Hogeschool



deelnemers doen hands-on ervaring 
op met de volgende technologieën, 
tools en leerplatformen. 



Wanneer heeft 
de deelnemer 
PathWays 
succesvol 
afgerond?
Als er antwoord is op de 
volgende 5 vragen:

1. Welke richting wil ik op in de IT?

2. Welke 5 IT-banen zijn op mijn lijf geschreven?

3. Welke technologieën hebben mijn voorkeur?

4. Welke opleidingen en certificaten passen bij mij?

5. Wat is mijn opleiding pad (pathway)?

~81% van de 
deelnemers 
vervolgen hun 
carrièrepad in IT.



Initiatief van 
vele partners

De partners bieden learning 

coaches, gastlessen, toegang tot de 

tools en leerplatformen. Zo werken 

we samen om IT 

loopbaanperspectief te geven aan 

deelnemers.    

https://www.linkedin.com/company/techgrounds/


Met TekkiePaden© hebben wij 
de 10 IT-domeinen en álle 
IT-banen in kaart gebracht. 
Inclusief de benodigde:
> kennis, 
> IT-vaardigheden
> soft skills. 

TekkiePaden: de basis van 
waaruit wij deelnemers helpen 
oriënteren op de IT-baan die bij 
ze past?



Extra:
Workshop ‘TekkieWorden voor 

Loopbaanbegeleiders’

TekkieWorden voor 
loopbaanbegeleiders  is een 
workshop voor werkcoaches, HR- 
medewerkers of loopbaanbegeleiders 
waarin ze:
> Begrip krijgen bij potentiële 
carrière-paden in IT, 
> inzicht in de bijbehorende studie- &
loopbaanpaden
> tools in handen krijgen om hun 
clientèle te kunnen informeren
> Enthousiast worden over de kansen in 
IT voor alle denk- & werkniveaus

De workshop —duur 2,5 uur— heeft de 

volgende onderdelen:

Deel 1: TekkiePaden© : inzicht in domeinen 

en profielen in de IT

Deel 2: benodigde vaardigheden: IT 

vaardigheden, soft skills & kennis

Deel 3: adviseren van clientèle: tools en 

informatie voor loopbaanbegeleiders

De workshop is gebaseerd op het 

TekkiePaden© overzicht waarin alle 

domeinen in de IT, en hun bijbehorende 

IT-banen inzichtelijk worden gemaakt.



In wie schuilt er 
een IT’er? 
Kom erachter 
met Pathways!

 Meer informatie?

 contact@pathways.nl

 www.pathways.nl

Een IT carrière pad is voor 
velen toegankelijk 

Deelnemers leren met én van 

elkaar

deelnemers presenteren hun 

IT-carrièrepad presenteren aan elkaar

een learning coach doet het voor en daarna gaan de 

deelnemers zelf de opdrachten doen.

impressie 

> maatwerk programma’s en 
volumekorting in  overleg mogelijk 


