
Doorloop de route naar 
je ideale IT-baan met 
de TekkieWorden Trail.

Welke IT’er 
schuilt er in jou?

https://tekkieworden.nl/tekkieworden-trail/


 Maak kennis 
met de 
IT-arbeidsmarkt, 
online en in je 
eigen tempo.  

Kansen te over in IT, maar waar moet je beginnen? Welk 
carrièrepad in IT past het beste bij jou?

IT is enorm breed en het is voor velen volledig onduidelijk 
welke kansen er zijn. Daarom hebben wij bij TekkieWorden 
alle IT-banen overzichtelijk in kaart gebracht. We hebben 10 
domeinen waarin een IT’er actief kan zijn uiteengezet: de 
zogenoemde TekkiePaden©.

In de TekkieWorden Trail hebben wij per pad in kaart 
gebracht welke banen er zijn, en welk denk- & werkniveau 
daarbij hoort. 

De TekkieWorden trail is gebaseerd op de TekkiePaden en 
zorgt ervoor dat jij een gerichte tocht kan maken, langs alle 
IT-banen, met onze TekkiePaden landkaart bij de hand!

🗺Start 

https://tekkiewordentrail.nl/product/tekkieworden-trail/


Gamified 

Eigen tempo

10 TekkiePaden

Leerplatform 

Na elke module haal je badges voor afgeronde 
opdrachten en quizzes. Na alle modules 
ontvang je het TekkieWorden certificaat.

Leer en navigeer in je eigen tempo. Als je alle 
modules doet, ben je ongeveer 20 uur bezig.

We hebben 10 IT-paden vastgesteld. In elk pad 
heb je modules met kleine opdrachten die je 

inzicht geven in welke IT-baan bij je past.

We maken gebruik van Trailhead: een leerplatform 
waar je tijdens het volgen van de Trail gratis 

toegang hebt tot honderden andere IT trainingen.

Binnen 20 uur weet 
jij welke IT-baan 
bij je past.



Meld je aan op 
tekkieWordentrail.nl  

Doe de introductie 
module  

De TekkieWorden Trail bestaan uit twaalf 
onderdelen. Het eerste onderdeel is de 
introductie en het laatste onderdeel is een 
afsluiting met wat handige tips. De overige 10 
onderdelen zijn gebaseerd op de IT-domeinen 
die TekkieWorden heeft vastgesteld. 

Ieder IT-domein heeft een eigen module. 
Iedere module bestaat uit verschillende 
hoofdstukken genaamd ‘units’. Elke module 
duurt ongeveer anderhalf uur. Alle modules 
samen vormen de gehele TekkieWorden Trail 
en duurt dus ongeveer 20 uur.

Schematische weergave van de 
TekkieWorden Trail.

Verken alle 
IT-domeinen per 
module 



Elke module heeft 
units, zoals bij de 
Software 
Development 
Module… 

… er zijn opdrachten en 
quizes. Zo haal je jouw 
batches. 

Elke module is op dezelfde manier opgebouwd. 
Je begint telkens met een brede kennismaking: 
wat houdt een domein in? Wat is de essentie? 
Vervolgens leer je welke IT-banen bij het domein 
horen. Daarna willen we dat je begrijpt welke 
skills, tools en technologieën men nodig heeft bij 
het uitoefenen van deze banen. De meeste 
modules sluiten af met een opdracht over de 
‘T-shaped professional’. Wat dat precies is, lees 
je in de introductie module.

De TekkieWorden Trail bestaat dus uit 
verschillende modules, en die bestaan weer uit 
verschillende units. Aan het eind van iedere unit 
maak je een opdracht. Deze opdrachten helpen 
jou bij het begrip van elk domein, maar ook bij 
het vaststellen welke IT-baan bij jou past! 

Voor iedere unit is er een tijdsduur bepaald, die 
soms kan afwijken van je eigen tempo. Deze 
vooraf bepaalde tijdsduur is een gemiddelde.



TekkiePaden: dé basis waaruit wij 
jou helpen oriënteren op de IT-baan 
die bij je past Met TekkiePaden© hebben 

wij de 10 IT-domeinen en 
bijbehorende IT-banen in 
kaart gebracht. Inclusief de 
benodigde:
● IT-kennis, 
● IT-vaardigheden
● soft skills. 

Door mee te doen met de 
TekkieWorden Trail krijg je 
exclusief toegang tot de 
TekkiePaden.



Zojuist m’n laatste TekkieWorden Trail module 
afgerond en direct op zoek naar verdere 
mogelijkheden! Wat een fijne manier om 
kennis te maken met de IT-wereld 

”
Het volgen van de TekkieWorden Trail 
heeft mij zeker geholpen om de 
IT-arbeidsmarkt beter te begrijpen

“
Ik vond het erg leerzaam. Sterker nog: ik 
denk dat je zonder deze trail eigenlijk niet 
goed kan kiezen voor omscholing naar een 
IT-baan. Het is zo veelomvattend. Ik kon al 
coderen in html en css maar nu weet ik in 
ieder geval welke richting ik zeker niet op wil 
binnen de IT-sector.

Testimonials  “



“

voor wie is de 
TekkieWorden 
Trail?
Voor iedereen die interesse heeft in 
IT-omscholing en zich wil oriënteren op 
de IT-arbeidsmarkt!

● je hebt geen afgeronde 
vooropleiding nodig

● voor alle denk- & werkniveaus
● voor alle leeftijden

Maak kennis met de IT-arbeidsmarkt, 
online in je eigen tempo.

AANMELDEN

Meld je aan bij de TekkieWorden Trail  

REGISTREREN ONLINE OMGEVING

Na betaling ontvang je een email & 
instructies om je te registreren op het online 
platform van de TekkieWorden Trail 

TEKKIEWORDEN TRAIL

Loop de 12 modules van de Trail door en 
maak de opdrachten om zo te bepalen 
welke domeinen en banen het beste bij je 
past. 

CERTIFICAAT

€ 75 euro (incl. BTW)], nu tijdelijk met 50% 
korting

Aanmelden: https://tekkiewordentrail.nl

Contact: 
info@tekkieworden.nl

Ontvang een bewijs van afronding & start je 
carrière in IT!

https://tekkiewordentrail.nl/product/tekkieworden-trail/
https://tekkiewordentrail.nl
mailto:info@tekkieworden.nl


Welke IT’er 
schuilt er 
in jou?


