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Kom in contact met nieuw ICT-talent  
op de online talent meetup van NOVI

De ICT-arbeidsmarkt schreeuwt om goede professionals. Sterker nog, in geen enkele markt is de 
spanning zo groot als in de ICT. 

NOVI is al ruim 60 jaar dé opleider voor professionals in de ICT. Steeds vaker krijgen wij het verzoek of 
we een bijdrage kunnen leveren aan de werving. En dat kunnen wij. Op onze online talent meetup 
stellen wij nieuw ICT-talent voor aan potentiële werkgevers. Dit talent komt uit onze bootcamps en uit 
onze reguliere hbo-trajecten. Bootcamps zijn intensieve  programma’s van ongeveer zes maanden, 
waarin zij-instromers en schoolverlaters worden klaargestoomd voor een rol in de ICT.  

NVAO  
geaccrediteerd.

Waarom studenten voor NOVI kiezen

Al 60 jaar een  
begrip in de IT-sector.

Slagingspercentage 
van 85%.

 Docenten uit het 
werkveld.



Wij nodigen je graag uit voor de online talent meetup van onze bootcamps en reguliere hbo-
trajecten. De eerst volgende vindt plaats op woensdag 13 januari 2021 van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
De online talent meetup organiseren  wij via Microsoft Teams. Het exacte programma ontvang je van ons 
op een later moment. Op deze dag word je voorgesteld aan circa 60 studenten. In een informele 
setting laten we de aanwezige studenten en  werkgevers met elkaar in gesprek gaan over wat zij voor 
elkaar kunnen betekenen. 

De bootcamps

NOVI heeft veel aandacht geschonken aan het creëren van twee bootcamps (Ethical Hacker en 
Full Stack Developer) die onze studenten zo snel mogelijk klaarstomen voor een rol in de ICT. 

Om de deelnemers ook na hun plaatsing bij een werkgever te ondersteunen, hebben wij een aanvullend 
programma ontwikkeld dat aandacht geeft aan:

• Professionele ontwikkeling;
• Projectmanagement;
• Samenwerken en communicatie.

Wat kun je doen om de studenten te binden
Alle studenten willen zo snel mogelijk een vliegende start maken met hun nieuwe ICT-carrière. Het is 
belangrijk om als werkgever duidelijk te maken welk perspectief je de studenten hierin kan bieden. 
Uiteraard zullen ze beginnen als junior, maar veel studenten zijn geïnteresseerd in de 
doorgroeimogelijkheden die een organisatie biedt. 
Daarnaast hebben zij geïnvesteerd in hun (om)scholing. Het zou goed zijn om als werkgever een 
bijdrage te leveren aan deze investering op het moment dat je besluit de student(en) een aanbod te 
doen. 

Wat verwachten wij van jou?
Het is niet noodzakelijk om direct op de talent meetup studenten al een aanbod te doen voor een baan. 
Wel is het goed om de intentie te hebben om met één of meerdere  van onze ICT-talenten door te praten.

Aanmelden 

Wil jij namens jouw organisatie participeren op de online talent meetup? Dat kan door een bevestiging 
te sturen naar d.pouw@novi.nl. Geef in deze mail aan wie zal deelnemen namens jouw organisatie en wat 
zijn functie is. Heb je voor die tijd nog vragen, neem dan contact op met één van onze 
opleidingsadviseurs via 030-7115615.

Graag tot dan!
Vriendelijke groet, 
Het NOVI-team

Via deze link vind je de studiegids van de verschillende bootcamps. 

Via deze link vind je de studiegids van de hbo-trajecten.

https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/3959685/Actuele%20Brochures/brochureBootcamp2020_versie3.pdf
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/3959685/Actuele%20Brochures/brochure2020_versie5.pdf



