Praktijkleer voorschakel programma: BEE-4 IT Bootcamp
Binnen de ICT arbeidsmarkt is er een groot tekort aan ICT-ers. Echter is er een mismatch waardoor een
groot potentieel IT talent onbenut blijft. Door praktijk ervaring in de verschillende IT rollen op te doen en
te werken aan de eigen kernkwaliteiten en digitale vaardigheden kan er makkelijker doorgestroomd
worden naar betaald werk, opleiding/ studie of vervolg mogelijkheden binnen de arbeidsmarktregio. Het
programma geeft een goede basis van IT kennis waarna een goede carrière keuze gemaakt kan worden
voor die mensen die een toekomst in de IT als een feit zien.
UWV/Gemeente, Vista en Stichting BEE-Ideas, organiseren het praktijkleer programma om de
kandidaten een realistisch beeld te geven wat werken in de ICT betekent en zelfvertrouwen op te
bouwen in de eigen kwaliteiten en de benodigde kerncompetenties. Door in de praktijk werkervaring op
te bouwen in de technieken, werkmethoden en systemen, vergroten deelnemers hun marktwaarde
waardoor instroom in de ICT sector makkelijker wordt.
Inhoud project
Het project bestaat uit het leren van praktisch uitvoeren van een aantal vaardigheden binnen software
ontwikkeling, testen en beheer. In dit geval werkt de projectgroep van 6-10 kandidaten aan een aantal
opdrachten die ze zoveel mogelijk zelfstandig en onder goede begeleiding gaan uitvoeren. Tevens wordt
het MBO deelcertificaat digitale vaardigheden gehaald met erkent MBO deelcertificaat bij DUO.
Voor wie?
Affiniteit, ambitie, potentieel in de ICT
Voor de kandidaten die weten dat hun toekomst in de ICT ligt. Een concrete werkervaring binnen de ICT
is dus niet per se relevant. Een technische opleiding is een pre maar geen vereiste.
Intrinsieke motivatie, ambitie
De kandidaten zijn sterk gemotiveerd en hebben de ambitie om hun eigen carrière in de ICT te willen
opbouwen of voortzetten en willen hier energie in stoppen. Het uitgangspunt is zelfstandig ICT
opdrachten uit te voeren en ervan leren. De kandidaat voelt zich verantwoordelijk voor de eigen
leercurve.
Mindset
Er wordt een actieve houding verwacht en zin om met het projectteam de klus te klaren. Zelfstandigheid
en enthousiasme zijn kwaliteiten die hierbij nodig zijn. Kandidaten zijn jong van geest en beschikken over
flexibiliteit. De communicatieve vaardigheden zijn voldoende om samen te werken in een groep zowel
online als offline.
Leervermogen
Kandidaten beschikken over de kwaliteiten om technische concepten op verschillende abstractie niveaus
te begrijpen. Een gezond stel hersenen en technische affiniteit is voldoende. Richtlijn is MBO werk- en
denkniveau.
Laptop

Kandidaten dienen in het bezit zijn van een eigen laptop. Wanneer dit niet het geval is moet hiervan
melding worden gemaakt zodat de projectcoördinatie naar een oplossing kan zoeken.
Projectdoelen
Doel 1:
Doel 2:
Doel 3:
Doel 4:
Doel 5:

Praktijk ervaring en een beeld krijgen in diverse ICT-rollen.
Praktijk ervaring om projectmatig met Scrum te werken.
Inzicht in eigen kernkwaliteiten en talenten.
Behalen MBO deelcertificaat.
Advies rapport gericht op vervolg traject.

Praktijkleer project
Het team zal onder begeleiding op locatie maar ook online les krijgen en gaat praktijk opdrachten
uitvoeren die afgesloten worden door “challenges”.
Door te doen worden nieuwe technieken eigen gemaakt in een scrum omgeving. Er wordt kennis
gemaakt met een software ontwikkel omgeving en manier van werken. Er wordt door zelfstudie en
online leren geleerd i.c.m. technische sessies. Er is genoeg tijd en begeleiding om aan de certificering
voorbereiding te werken.
Duur
3 maanden. Startdatum: maandag 24 oktober 2022. Maar ook kan men instromen op een later tijdstip
als er tenminste ruimte is.
Locatie en tijd
Het programma wordt klassikaal maar ook online gevolgd. De leslocatie bevindt zich in de “De Plek” aan
de Brabantlaan 303 te Eindhoven. 4 dagen worden er workshops gegeven in een ochtend en
middagprogramma. Van 9.30 tot 14.30 uur.
Voorwaarden
Het project wordt 3 maanden met behoud van uitkering doorlopen. Voor kandidaten wordt er een
bijdrage van € 1.500,- excl. BTW gevraagd, hiervoor moet er een akkoord zijn van je contactpersoon bij
UWV/Gemeente. Indien mogelijk kan het stap budget ingezet woorden. Kosten MBO deelcertificaat 900
euro. Mogelijk vergoeding vanuit RMT budget.

Werving en selectie
De deelnemers aan het project worden middels een intake in een een-op-een gesprek geselecteerd. Bij
wederzijds akkoord kan er definitief ingeschreven worden.

