Toolkit voor IT professionals
Beste IT professional,
Hartelijk dank voor je interesse in deelname aan Geef IT Door. Dit document biedt je een
overzicht van de inhoud van de toolkit. De toolkit zorgt ervoor dat je voorbereid voor de klas
staat en helpt je bij het overbrengen van je kennis en enthousiasme op de leerlingen.

Inhoud toolkit
•

Tips voor en succesvol schoolbezoek
Waar moet je op letten als je op een school komt te vertellen?

•

Geef IT Door basispresentatie
Met deze PowerPoint presentatie geef je leerlingen een kort overzicht van de hele ICT
sector. De verschillende segmenten van de sector worden geïntroduceerd: communicatieen informatietechnologie en nieuwe media. Je kunt hier de veelzijdigheid van het veld
belichten en ingaan op specifieke IT beroepen. Je bent vrij om naar eigen inzicht en/of in
overleg met de school thema’s toe te voegen aan de presentatie. Daarbij kun je
bijvoorbeeld denken aan stereotypes, hoe je je kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt
voor ICT-ers, of hoe het werkveld er in de toekomst uit zal zien. Je kunt hiervoor de
uitgebreidere PowerPoint presentatie gebruiken. De presentatie nodigt uit om met de
leerlingen de interactie aan te gaan; hoe zien zij ICT nou eigenlijk? We raden aan om vanuit
jouw eigen interesse en expertise een soort activiteit aan de les toe te voegen,
bijvoorbeeld een spel, opdracht of wedstrijdje patchen.

•

Geef IT Door uitgebreide presentatie
Dit is een uitgebreide PowerPoint presentatie waarin je naar hartenlust slides kunt
selecteren om vorm te geven aan een meer persoonlijke presentatie. Je kunt ingaan op
o.a. de volgende thema’s:
- Hoe zie ik ICT en wat zijn mijn werkzaamheden eigenlijk?
- Hoe ervaar ik mijn werk als IT professional? Wat maakt mijn werk zo leuk?
- Wat voor mensen heeft mijn bedrijf nodig, en wat kunnen wij (startende) IT-ers
bieden?
- Voor wie is een baan in de ICT weggelegd? (Stereotypering etc.)
- Hoe kun je in de ICT gaan werken? (Opleiding etc.)

•

Toolkit Geef IT Door special Programmeren
Met deze toolkit geef je een gastles programmeren. Het document biedt je
achtergrondinformatie, tips en een tweetal online lesprogramma’s waar je gebruik van
kunt maken tijdens de gastles, zowel op de computer als op de smartphone.
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•

Toolkit Geef IT Door specials Cyber Security, Big Data en Privacy
Deze toolkits bieden je handvatten voor een gastles over een van de onderwerpen. De
PowerPoint presentaties zijn kant en klaar om te gebruiken, maar je kunt ze uiteraard naar
eigen interesse nog aanpassen.

•

Communicatietoolkit
In de communicatietoolkit vind je bruikbaar materiaal als flyers, logo’s en standaard
tweets die je kunt gebruiken om je bijdrage aan Geef IT Door onder de aandacht te
brengen.

Wij voegen je ervaring graag toe aan onze website. Je kunt ons je korte tekst en foto
toesturen via info@geefitdoor.nl.
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