
MAKE IT WORK
OMSCHOLINGSTRAJECT

Hoogopgeleid? Geen specifieke 
'IT achtergrond' maar wel 
interesse in een IT-baan?

De IT heeft mensen nodig. Veel mensen. Heb je een hbo- 
of wo-diploma en geen specifieke IT-achtergrond, maar 
lijkt werken in de IT je leuk? Meld je dan aan bij Make IT 
Work en ga na je omscholing gegarandeerd als software 
engineer aan de slag!

Make IT Work is een leer- en werktraject van 11 maanden. Het 
traject start met een online assessment, een informatiedag en 
een werkgeversmarkt. Daarna volgt een opleiding van vijf 
maanden bij de HAN (40 uur per week) met aansluitend een 
periode van minimaal zes maanden waarin je bij een werkgever 
fulltime werkt tegen een marktconform salaris.

SOFTWARE ENGINEER
Kies je voor Make IT Work bij de HAN dan volg je in 5 maanden 
de fulltime opleiding tot software engineer. Je leert software- 
systemen ontwerpen, realiseren en testen. Er wordt gewerkt met 
verschillende programmeertalen en ontwikkelmethoden. Je leert 
projectmatig werken en je bent gericht op het beheren, 
analyseren, adviseren, ontwerpen en realiseren van 
softwaresystemen. Na een succesvolle afronding van de 
opleiding start je arbeidscontract van 6 maanden bij een van de 
deelnemende werkgevers en verdien je meteen een salaris.

IETS VOOR JOU?
Make IT Work is bedoeld voor werkzoekenden mét en zonder 
werk. Als je werk hebt, zul je dat moeten opzeggen. Als je een 
uitkering hebt zul je toestemming moeten vragen aan je 
uitkeringsinstantie om deel te mogen nemen aan het 
programma. Verdere eisen:
, Je hebt een diploma op hbo- of wo-niveau en bent 

gemotiveerd om je te laten omscholen naar een IT-functie op 
hbo-niveau.

, Je hebt kennis van de Nederlandse en Engelse taal, in woord 
en geschrift.

, Je hebt goede analytische-, communicatie- en advies- 
vaardigheden.

, Je kunt accuraat, zelfstandig én in teamverband werken en 
hebt een proactieve werkhouding.

, Tijdens de omscholing en het werken bij de werkgever ben je 
40 uur per week beschikbaar.

INFORMATIESESSIES
Make IT Work organiseert regelmatig informatiesessies. Kijk op 
www.it-omscholing.nl voor de agenda.

https://it-omscholing.nl/


DE OPLEIDING
Je start het traject met een proefperiode van zes weken. Hierin volg 
je drie vakken en word je intensief begeleid. Na zes weken is er een 
evaluatiemoment ingebouwd. Je bespreekt met je docent en je 
coach de voortgang en verwachtingen. Dit is een belangrijk 
moment, omdat hieruit een go of no-go beslissing wordt genomen. 
Bij een go stroom je door naar de hoofdfase van de opleiding die 
dan nog 3,5 maand duurt. Gedurende het omscholingstraject krijg 
je begeleiding van een professionele coach. Naast 1-op-1 
gesprekken heb je intervisiebijeenkomsten met de andere cursisten. 
De combinatie van vakinhoud en persoonlijke ontwikkeling maken 
Make IT Work tot een waardevol programma.

WERKGEVERS
Werkgevers die meedoen met Make IT Work zijn aanwezig op de 
werkgeversmarkt (‘de speeddate’) om kennis te maken met de 
cursisten. Als er een klik is tussen jou en een werkgever volgt er
een sollicitatieprocedure bij de werkgever op kantoor. Die moet 
afgerond zijn voor de start van de opleiding. Samen met de 
werkgever teken je vervolgens een intentieverklaring voor een 
arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden.

De arbeidsovereenkomst gaat in werking als je slaagt voor de 
opleiding.

KOSTEN
Make IT Work wordt niet door de overheid gefinancierd en je 
ontvangt geen studiefinanciering. Je betaalt een eigen bijdrage van 
€ 1.000,- waarvan € 300,- bij aanvang van de opleiding en € 700,-
na het ‘go-moment’ na zes weken. De werkgever betaalt een 
bijdrage van € 6.000,- als je de opleiding met goed gevolg afrondt. 
Als je de opleiding succesvol afsluit, maar besluit om toch niet bij de 
werkgever in dienst te gaan, moet je ook het werkgeversdeel van de 
omscholingskosten (€ 6.000,-) aan de hogeschool betalen.

AANMELDEN
Aanmelden kan via de landelijke website van Make IT Work: 
www.it-omscholing.nl

LESLOCATIE
Arnhem, Ruitenberglaan 26

LESDAGEN
maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

KOSTEN
kandidaat € 1000,- / werkgever € 6000,-

Resultaat
Hbo-certificaat

Startmoment
Meerdere startmomenten per jaar. 
Zie: www.it-omscholing.nl

Studie- en werkbelasting:
, 11 maanden
, 40 uur per week

Inclusief
, lesmateriaal

"Iedereen met hart voor IT, een analytische geest en 
oog voor detail raad ik aan om omscholing via Make IT 
Work te doen."

CLAUDIA WATRIN, INFORMATIE ANALIST UWV EN OUD-DEELNEMER

OPEN AVOND
Informeer je over Make IT Work 
Kijk op www.han.nl/openavond
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HAN CAMPUS ARNHEM
Ruitenberglaan 26
6826 CC Arnhem

MEER VRAGEN?
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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http://www.it-omscholing.nl

