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Europese 
Unie

doel:

om 300.000 werklozen en 
werknemers te opleiden en 
heropleiden met IT-
trainingen om relevant te 
blijven op de arbeidsmarkt, 
en daarna met een (nieuwe) 
baan

de toekomst van Europa

project is in lijn met de 
Europese ambitie om de 
economie te digitaliseren, en 
om welzijn, welvaart en 
inclusie te verhogen

goed geregeld werk
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bridge to possible
waarom Randstad mee doet.
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prognose arbeidsmarkt tot aan 2026
ook komende jaren veel beroepen met knelpunten.
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grootste knelpunten 

technici, docenten, 

medici, IT-ers

op termijn minder/geen 

knelpunten beroepen 

zonder startkwalificatie
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werkzoekenden regio Rijnmond
mensen hebben hulp nodig om een stap te zetten.
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Cisco Networking Academy: 25 Years of Impact

Cisco Networking Academy is the 

world’s largest and longest running 
purpose-powered learning and skills 

development program of its kind.

17M global learners have trusted Cisco 

Networking Academy for skills-to-jobs
curriculum and connections with an 

educational pathway to meaningful work.

Networking Academy comprises 

12,000 academies and 29K 
instructors in 180 

countries.

#NetAcad25





Introductie Cybersecurity

• Veilig met informatie om gaan, de online identiteit vormgeven.

• Onveilige of slecht beveiligde werkwijzen herkennen

• Terminologieën rond Cybersecurity

• De waarde van Informatie

• Terminologieën rond cybersecurity 

• Cybersecurity bedreigingen, phishing en malware



Introductie IoT & Digitale Transformatie

• Het nut en de impact van digitale transformatie herkennen.

• Kunnen uitleggen hoe data waarde biedt voor de digitale organisatie en 
samenleving.

• Kunnen uitleggen wat de voordelen zijn van automatisering in een digitale 
wereld.

• Kunnen uitleggen waarom beveiliging belangrijk is in de digitale wereld.

• Kansen zien voor digitale transformatie.

• Toepassen van basis programmeer concepten ter ondersteuning 

van IoT.



Introductie Data Analyse

• Een breed begrip in basis concepten van data Analyse, Data Engineering, 
Data Science en Artificiële intelligente/Machine Learning

• Wat is data, waar komt het vandaan en hoe wordt het gebruikt voor nieuwe 
oplossingen voor zakelijke, sociale en humanitaire oplossingen

• Data is overal en groeit exponentieel. Leer over het belang van collectie en 
het organiseren van big data om er analyses van te maken

• Leer over artificiële intelligentie en waarom het zo populair is om 

complexe problemen op te lossen.

• Leer over Machine Learning en hoe het wordt gebruikt om data 

gedreven beslissingen te maken.



Benefits voor werkgevers

• Mogelijkheden voor een veiligere en slimmere bedrijfsvoering.

• Meer IT-kennis bij werknemers.

• Meer begrip en inzicht over data gedreven processen.

• Creëer draagvlak voor innovatie en digitalisering. 

• Awareness rond veiligheid en eigen handelen van werknemers.

• Loopbaanperspectief voor medewerkers.

• Sterkere branding.



Programma & Tijdlijn

2022- Q4  Kick-off Bridge to Possible

Toegang tot Skills For All cursus portfolio

Support Medewerker – Omscholingsprogramma 

2023 - Q1 Nederlandse vertalingen beschikbaar 

(Intro Cyber, Intro IoT & Digitale Transformatie)

Brede Reskilling & Upskilling Activiteiten

2023 - Q2/Q3  IT Entry Level Reskilling activiteiten
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