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UW VRAAGSTUK IN IT
Instroom van jong talent
Steile leercurve door professionele coaching en training
Intervisie en innovatieve trainingen ontwikkeld door onderwijskundigen
Aandacht voor soft en business skills
Vakinhoudelijke trainingen

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, dit wordt afgesloten  
met het MCSD 70-483 Certificaat.

 J Ervaring met: OOP, SQL-databases, Data Access  
in C# and .NET, REST APIs, Microsoft Azure, WPF,  
ASP.NET Core & Agile practices.

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

 J Training Effectief Communiceren
 J Training Samenwerken
 J Training Timemanagement 
 J Training Assertiviteit
 J Intervisie

 J Training Commerciële Business Skills
 J Training Effectief Beïnvloeden
 J Training Projectmatig Werken
 J Training Presenteren met Impact
 J Intervisie

Talent Development Programme for C# Developers
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UW VRAAGSTUK, ONZE OPLOSSING
Geef uw organisatie een boost met het Talent Development Programme for C# Developers! 

Dit programma biedt uw organisatie de mogelijkheid nieuw talent te ontdekken, te ontwikkelen 

en te behouden.

Middels het Talent Development Programme for C# Developers biedt YER ambitieuze starters de 

mogelijkheid zich in twee jaar te ontwikkelen tot volwaardig C# Developer. Enerzijds door werk

ervaring op te doen, anderzijds door het doorlopen van een intensief opleidingsprogramma. Naast het 

opdoen van deze technische, specialistische kennis, ontwikkelen de trainees zich ook op het gebied 

van soft en business skills. De persoonlijke ontwikkeling van de young professionals wordt naar een 

hoger niveau getild door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan en individuele coaching van 

een NIP-gecertificeerde arbeidspsycholoog.

YER weet dat iedere organisatie vraagt om andere oplossingen, vooral wanneer het gaat om het aan

trekken en behouden van jong talent. De missie, visie en bedrijfscultuur van uw organisatie nemen wij 

dan ook graag mee in de ontwikkeling van een structureel succesvol Talent Development Programme 

for C# Developers. Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Waarom een YER-talent in uw organisatie? 

JJ Instroom van gedreven talentvolle  
C# Developers

JJ Talent boeien en binden door een uitdagend 
programma

JJ Starters die snel doorgroeien naar 
vakvolwassen C# Developers

JJ De trainingen zijn direct in de dagelijkse 
praktijk toepasbaar

JJ Toepassingservaringen delen met collega’s 
binnen uw organisatie

JJ YERtalent bouwt direct een commercieel 
technisch netwerk op 

Wat houdt het Talent Development Programme in?

JJ Een tweejarig opleidingsprogramma met 
meerdere intervisie en trainingsmomenten 

JJ Eerste twee maanden opleiding op  
het gebied van C# Development 

JJ Gecertificeerde C# Developers (MCSD 70-483)

JJ Professionals opgeleid aan de hand van 
Agile/Scrummethodieken

JJ Coaching door NIP-gecertificeerde 
arbeidspsychologen

JJ Innovatieve trainingen ontwikkeld door 
onderwijskundigen

JJ Vergroten van zelfregisserend vermogen

JJ Vergroten van rendement en effectiviteit door 
individuele coaching

Heldere 
profielomschrijving 
in samenwerking met 
consultant van YER

YER
Gedegen werving en 
selectie van kandidaten, 
analyse van gedrag, 
drijfveren en talenten

Uitdagende 
opdracht voor 
de starter 

Kandidaat is in 
dienst van YER

Uw
organisatie

Succesvolle 
samenwerking 
op het gebied 
van jong talent 

Werving en selectie Gedurende TDP

Verzorgt persoonlijke ont-
wikkeling, bestaande uit 
o.a. uitdagende trainingen 
en gedegen coaching

Verzorgt 
de vakgerichte kant 
van de ontwikkeling


