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Geef IT Door
Nederland digitaliseert in rap tempo. Ons 

land staat in de top 5 van meest innovatieve 

landen ter wereld. Maar liefst 94% van de 

Nederlanders heeft toegang tot het internet en 

een kwart van onze economische groei hebben 

we te danken aan ICT. De vraag naar goed 

opgeleide vakmensen op de arbeidsmarkt voor 

ICT’ers neemt dan ook steeds verder toe, terwijl 

het aanbod achterblijft. Bovendien blijkt de 

belangstelling onder jongeren voor het brede 

vakgebied van ICT nog altijd onvoldoende.

Om jongeren enthousiast te maken voor 

de veelzijdige en uitdagende wereld van 

ICT, roept Geef IT Door specialisten uit het 

vakgebied op tot het geven van inspirerende 

gastlessen. Laat vanuit uw eigen ervaring 

blijken waarom een carrière in de ICT voor 

jongeren een geweldige keuze is. Geef IT Door 

koppelt u aan een school uit uw regio en stelt 

via een toolkit het benodigde gereedschap 

beschikbaar voor een geslaagde gastles. 

Uiteindelijk staat uw eigen ervaring en kennis 

natuurlijk centraal.

Cyber Security en Big Data
Naast gastlessen over ICT en programmeren, 

heeft Geef IT Door sinds kort twee nieuwe 

thema’s toegevoegd aan het pakket. Met de 

toenemende digitalisering van de samenleving 

neemt ook de omvang van cybercriminaliteit 

toe. In sommige EU-lidstaten overstijgt 

computermisdaad de traditionele misdaad 

al in omvang. De vraag naar gekwalificeerde 

Cyber Securityspecialisten neemt daardoor 

rap toe. En ook de rol van Big Data in ICT-

toepassingen wordt steeds belangrijker. Geef IT 

Door zoekt dataspecialisten en Cyber Security 

professionals die voor de klas laten zien hoe 

uitdagend deze onderwerpen zijn.  

Wilt u de volgende generatie  
enthousiasmeren voor een carrière in de ICT? 

Meldt u dan aan via: 

“Om te zorgen dat Nederland een 

beroepsbevolking met ICT-kennis 

krijgt die aansluit bij de kenniseco-

nomie, is het belangrijk leerlingen 

al vroeg 21e-eeuwse vaardigheden 

bij te brengen.” 

- Tineke Netelenbos, voorzitter ECP.


