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Inspireer jongeren tot een
uitdagende carrière in de ICT

“Om te zorgen dat Nederland een
beroepsbevolking met ICT-kennis
krijgt die aansluit bij de kenniseconomie, is het belangrijk leerlingen
al vroeg 21e-eeuwse vaardigheden
bij te brengen.”
- Tineke Netelenbos, voorzitter ECP.

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
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Wilt u de volgende generatie
enthousiasmeren voor een carrière in de ICT?
Meldt u dan aan via:

www.geefitdoor.nl

