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JOUW CARRIÈRE, ONZE AANPAK
Heb jij een bèta opleiding afgerond op HBO- of WO-niveau? Heb jij affiniteit met programmeren 

en zou je graag aan het werk gaan als Java Developer? Geef jouw carrière dan een kick-start met 

het Talent Development Programme for Java Developers. Je volgt een opleidingsprogramma 

en doet werk ervaring op bij een toonaangevende opdrachtgever waarin jij je ontwikkelt tot 

volwaardig Java Developer.

Het Talent Development Programme for Java Developers biedt young professionals met een bèta achter

grond, uitstekende toekomstperspectieven binnen de arbeidsmarkt. Je doet alle benodigde kennis op, past 

deze toe in verschillende projecten en sluit dit af met een Oracle Certified Associate (OCA) examen. Met dit 

certificaat toon jij aan dat jij als professionele software developer klaar bent om de arbeidsmarkt te betreden. 

Naast deze zeer gedegen technische opleiding, besteden we ook aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. 

Je tilt je soft en business skills naar een hoger niveau door training en individuele coaching. Dit borgen 

we samen door een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Enthousiast? Meld je dan nu aan bij jouw YER-contactpersoon of kijk op www.yer.nl/tdp-it

Wanneer je alle stappen van het selectieproces goed hebt doorlopen, word je toegelaten tot het YER 

Talent Development Programme for Java Developers. De selectieprocedure ziet er als volgt uit:

Waarom het Talent Development Programme? 

JJ Jouw groei staat op de eerste plaats

JJ Begeleiding door een professionele coach 

JJ Aan de slag bij een toonaangevende 
organisatie

JJ Intervisie en trainingen

JJ Ontwikkeling tot een allround Java Developer

JJ Vast contract met uitstekende 
arbeidsvoorwaarden

Wat houdt het Talent Development Programme in?

JJ Intensieve ITtrainingen op hoog niveau

JJ Oracle Certified Associate examen

JJ Opdoen van relevante werkervaring

JJ Ieder kwartaal innovatieve soft en business 
skills trainingen

JJ Leren van elkaar door intervisie

JJ Inzicht krijgen in jouw talenten

JJ Individuele coaching

JJ Vergroten van je professionele netwerk

YER

Eerste 
interview 
met account-
manager IT

Interview 
met 
meerdere
account-
managers

Start Talent 
Development 
Programme, 
afname 
assessment 
en kick-offdag

Online aanmelding 
met cv en motivatie 

We beoordelen je 
sollicitatie en laten je 
weten of je door bent 
naar de volgende ronde

Jij

1 2 3 4 5

Toelating 
Talent 
Development 
Programme

JOUW CARRIÈRE IN IT
Opleiding tot Java Developer (OCA/1ZO-808)
Baangarantie in de IT
Inhoudelijk uitdagende functie
Uitstekende arbeidsvoorwaarden
Trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling
Individuele begeleiding door professionele coach

Technical
skills

1e jaar
Soft skills

2e jaar
Business skills

Technical skills

Soft skills

Business skills

 J Theorie om specialist te worden op het gebied van  
software development, deze wordt afgesloten met  
het Oracle Certified Associate examen

 J Object-Oriented Programming, databases,  
software development skills, algoritmes, user interface, 
build en test automation & Agile practices

 J Praktijkopdrachten om de basiskennis uit te breiden 
met geavanceerde methodieken en frameworks

 J Training Effectief communiceren
 J Training Samenwerken
 J Training Assertiviteit
 J Training Timemanagement 

 J Training Effectief beïnvloeden
 J Training Projectmatig werken
 J Training Presenteren met impact
 J Training Creativiteit en innovatie

Talent Development Programme for Java Developers
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