
OOK EEN TEKKIE WORDEN?
GEEN VOOROPLEIDING NODIG, ALLEEN DE WIL OM TE LEREN

TEKKIE event: Zaanstad 
Locatie: Lobeliusstraat 16,
1504 EM Zaandam
DATUM: 31 oktober 2018
Tijd: 17.00-18.30 
Inschrijven is niet nodig

Codam College en TechConnect 
laten jou graag zien hoe je een 
programmeur kunt worden en 
daarmee overal aan de slag kunt. 

Bedrijven zoals 
staan dan om jou te springen. En je 
kunt zelfs je eigen startup opzetten! 

Ben jij tussen de 17 en 25? En weet jij 
hoe je een muis en web browser moet 
gebruiken? Dat is namelijk alles dat je 
nodig hebt om een digitale opleiding 
te gaan volgen.

KOM JIJ OOK?



ZAANSTAD SPECIAL
Software is overal: in je smartphone, in de machines waarmee je meubels zijn 
gemaakt en in de digitale special effects in je favoriete film. Tegenwoordig krijg je bij 
vrijwel ieder product op enig moment te maken met programmeren. 

Codam is erop gericht je te helpen je talent ten volle te benutten en deuren te openen 
naar nieuwe mogelijkheden. Het is onze missie om een nieuwe generatie op te leiden 
die de toekomst gaat vormgeven.

Soms heb je inderdaad niet eens een vooropleiding 
nodig, ALLEEN DE WIL OM TE LEREN

1. Wat doet een TEKKIE de hele dag?

Michel en Hajar vertellen over hun werk 

en hoe ze hebben leren programmeren. 

Natuurlijk mag je hen ook allerlei 

vragen stellen!

PROGRAMMA

2. CODAM check-in special

Programmeerschool Codam legt jou 

uit hoe je bij hen een gratis opleiding 

tot programmeur kunt volgen, ook ga 

je een game doen!

3. En we willen wat van jou weten.

Hoe kunnen we jou bereiken? Via welke 

(social) media ben je te bereiken? Wat 

beïnvloedt jouw studiekeuze?

• Je hebt geen ervaring of vooropleiding 
   nodig!
• Je leert game-based programmeren
• Er zijn geen leraren! Je werkt in teams
• Codam betaalt jouw college geld, het 
   kost jou niks!
• Je kunt Codam in 3 à 4 jaar afronden, 
   voltijd.
• Codam college is gevestigd op het 
   Marineterrein in Amsterdam en is 7 
   dagen per week, 24 uur per dag open.
• Met een opleiding bij Codam op zak 
   ben jij een volwaardig programmeur die 
   overal aan de slag kan.
• Iedereen tussen de 18-30 kan zich 
   aanmelden.
• Check Codam.nl voor meer informatie 
   over het aanmeldproces.

HOE WERKT CODAM?


