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Hoe het begonWaarom we zijn gestart
● Een groot tekort aan IT’ers
● Een gebrek aan diversiteit in IT-teams 
● Veel verborgen talent in de wijken

Waar we nu zijn
● Kortlopende IT-opleidingen van 4 tot 6 

maanden
● In Cloud, Salesforce en Web Development
● Organisaties zoals Rabobank, KPN, HEMA, 

PostNL, MediaMonks, AMS-IX, ABN AMRO, 
Deloitte, XS4ALL, Accenture, Findocks, 
Gemeente Amsterdam, Linkedin, Zoom en 
Randstad doen mee als partner en hebben 
deelnemers in dienst genomen

● 4 locaties live: Amsterdam Nieuw-West, 
Amsterdam Zuidoost, Zaandam, Rotterdam



OnderwerpenTechGrounds is 
anders

TechGrounds is anders:

● We zijn een school zonder docenten. We werken 

met learning coaches die self-directed & 

peer-learning faciliteren. 

● We zijn toegankelijk voor iedereen, maar we 

selecteren op motivatie en affiniteit met IT

● Het curriculum is gevormd in samenwerking met 

technologie partners en werkgever

● Deelnemers zijn direct inzetbaar omdat ze de 

juiste IT- en softskills leren

“Tekorten aan IT’ers zijn niet nodig, als we 
anders naar talent kijken”. Lees onze visie > 

https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/arbeidsmarkt-en-flexibiliteit/tekorten-it-niet-nodig


Onze opleidingen

Een IT-opleiding ondersteund 
door de juiste project-tools

Webdevelopment
Een opleiding tot web 

developer. Deelnemers leren 
de basis van programmeren 

met o.a. HTML, CSS en 
Javascript en verdiepen zich 
daarna als front- of backend 

developer.

Cloud Engineer
Een opleiding tot Cloud 

Engineer. Deelnemers leren de 
basis van Cloud, Python, 

Security en Linux. En verdiepen 
zich daarna als Cloud Engineer 

of Jr Data Engineer.

Salesforce Developer
Een opleiding tot Salesforce 

administrator. Deelnemers leren 
de basis van CRM, user 

management en het Salesforce 
ecosystem. En verdiepen zich 

daarna als Salesforce consultant 
of applicatiebeheerder.

Meer info Meer info Meer info

https://drive.google.com/file/d/1fJU8S6qCkqcmYqlN10sEz_vg2qBT2Dq4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzHipzW_2VzcZIwyHXrRK17RQG0y2-uN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQ77_3eehGiED0dzfc0INsYt-NLLDIwE/view?usp=sharing


Een specifieke aanpak voor soft skills 

Effect bij deelnemers

Zelfvertrouwen

Jr. IT professional

Hoge leercapaciteit

Mastering soft skills

(Financiële) Autonomie



Opleidingsprogramma

Selectie

Tijdens selectiedagen wordt een 
selectie gemaakt op basis van: 
● teamfit in de TechGrounds 

community
● diversiteit
● motivatie 
● potentie om te leren
● competentietest (Randstad)

 8 WEKEN

In opleiding

● Leren-te-leren wordt geactiveerd
● Verkrijgen van vaardigheden
● Meerdere certificaten 
● Relevante werkervaring via 

projecten en 
werkervaringsplekken

● Specialisatie 
● Werkgevers raken in contact via 

carrière Q&A’s

4 MAANDEN

Traineeship

Deelnemer volgt een traineeship 
bij de werkgever, al direct 
inzetbaar maar met ruimte om te 
leren en zichzelf te ontwikkelen. 
Salaris traineeship: €1800 bruto.
Traineeship inclusief:

career buddy
expert coaching
alumni community

● extra leercontent

6 MAANDEN

Upskill traject
6 MAANDEN

Deelnemer groeit door als IT’ er bij 
de werkgever. Opleidingsadviseur 
beoordeelt de voortgang en 
nodige coaching. Salaris: 
bedrijfsafhankelijk. 
Upskill traject inclusief:

career buddy
expert coaching
alumni community

● extra leercontent

Wordt betaald door TechGrounds 
Kosteloos voor deelnemers

Kostenopbouw
Opleidingsinvestering: €4.500

A: Via detachering: €27,27 p/uur

B: In dienst: eenmalig €6.500

Opleidingsinvestering: €2.000 Upskill investering: €1.500

A: Door detacheren: in overleg

B: In dienst: eenmalig €1.500



OnderwerpenDeelnemers
Deelnemers zitten vanaf dag 1 van de opleiding in een 
professionele omgeving:

● 5 dagen per week van 09.00 - 17.00

● Cohorten van 25 deelnemers, ondersteund door 

een learning coach

● Curriculum met IT-, project- & soft skills

● Behalen van certificaten

● HBO denk- en werkniveau

● Ruimte voor specialisatie

● Curriculum is dynamisch en op basis van feedback 

partners en marktontwikkeling

ROWENDA, IRENE EN GIORDANO ZIJN 
INMIDDELS AANGENOMEN ALS 

JR. IT PROFESSIONAL BIJ RANDSTAD 
IT, MEDIAMONKS EN POSTNL.



Rollen waar onze deelnemers naar uitstromen:

IT support rollen
IT Helpdesk medewerker
Cloud Operator 
Applicatiebeheerder

TechGrounders 
werken bij o.a.

Administrator rollen
Salesforce administrator
AWS/ Azure Cloud administrator

Overige IT project rollen
Tester
Jr. Data Engineer
Scrum master
Cloud Solutions Architect

Developers rollen
Frontend & Backend developer 
Wordpress developer
Jr. Cloud Engineer
Salesforce Developer



Deelnemers aan het woord

“
Als junior IT-Specialist migreer ik bestaande IT- 

infrastructuur richting AWS Cloud. De focus ligt op 
operationele taken en kostenbesparing. Hierbij gebruik ik 
de brede functionaliteit van de AWS console, Splunk voor 

de security audit findings, Kibana dashboards voor de 
visualisatie van de monitored parameters en GIT in 

combinatie met Visual Studio Code om scripts te schrijven. 
Omdat het IT-landschap zo dynamisch is, kan het zomaar 
zo zijn dat ik morgen een nieuwe tool in handen krijg en 

ermee moet leren werken. Gelukkig word ik goed begeleid 
door mijn buddies en de rest van het team. 

Vanity (23) - Junior IT-specialist bij Randstad

“
Ik wilde meer ervaring opdoen in IT en daarom ben 

ik de Cloud Engineer opleiding bij TechGrounds 
gaan volgen. Binnen 3 maanden na afronding startte 

is al data scientist bij TechMeUp. Ik houd me hier 
bezig met het genereren van waardevolle inzichten 

uit grote hoeveelheid data. Daarnaast ben ik 
community leader bij TechGrounds en geef ik 

workshops aan alumni en huidige deelnemers. Zo 
kan ik toekomstige IT’-ers coachen in de start van 

hun carrière zoals ik zelf ook ben gecoacht. 

Steven  (51) - Data Engineer  bij TechMeUp



Ons business model

De IT-vraag uit de markt 
en verborgen talent uit de 
wijk aan elkaar verbinden

De opleiding is kosteloos voor de 
deelnemer. De werkgever partners 
investeren in de opleidingskosten en 
ondersteuning tijdens de traineeship. 
Deze kosten zijn verwerkt in het 
uurloon van €27,17, en bedragen €6,5K.
Het traineeship brutoloon is 
vastgesteld op €1800 bruto.

Randstad x TechGrounds

TechGrounds heeft een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met Randstad. Het traineeship programma 
waar deelnemers na hun opleiding in starten, loopt via 
een detavast contract vanuit Randstad. De deelnemer 
wordt gedetacheerd bij de werkgever tegen een 
uurtarief van €27,17. Na de detavast periode kan de 
deelnemer een arbeidscontract worden aangeboden. In 
het traineeship programma ontvangt de deelnemer 
intensieve begeleiding via carrière buddies, expert 
coaching, een alumni netwerk en upskill content.



Cijfers en feiten

125+
Carrière workshops

1500+
Aanmeldingen

83
Deelnemers opgeleid

50
Deelnemers aan 

het werk

4
Locaties

60
Werkgevers en partners



Onderwerpen
Werkgevers 
partners

We werken samen met onze partners om tech van iedereen 
te maken. Hier zie je welke bedrijven al partner zijn van 

TechGrounds en/of deelnemers in dienst hebben genomen. 



Werkgevers partners aan het woord

“TechMeUp geeft studie-voorschotten uit aan 
studenten die zich willen omscholen naar IT. 
De keus om een afstudeerder van een bij 

ons aangesloten opleider aan te nemen was 
dan ook snel gemaakt. Steven is CV 

technisch recent omgeschoold, maar in 
werkelijkheid is hij al jaren ontwikkelaar. Hij 
gaat onderzoek doen naar de effectiviteit 

van het financieel in staat stellen van 
ondervertegenwoordigde groepen in IT, die 

zich laten omscholen bij een IT-opleider.
Nikky Hofland, managing director 

TechMeUp

“AMS-IX is een van de grootste 
internetknooppunten in de wereld 
en een marktleider in de industrie. 
We zijn verheugd met TechGrounds 
Alumini Branda en Jelena, die als 

gecertificeerde Salesforce 
Administrators ons klantportaal 

verder zullen ontwikkelen.  
Peter van Burgel, CEO AMS-IX

“Vanity is echt de security/technische kant 
opgegaan. Terwijl Rowenda meer op de 
kosten bewaking van onze services in 
Amazon Web Services (AWS) is ingezet. 

Beiden zijn zij een waardevolle aanvulling op 
het team, en ondanks de Covid-19 situatie, 

waardoor ze al na twee weken thuis moesten 
gaan werken, hebben ze hun plek gevonden. 

Wij zijn erg blij met deze twee dames. 
Mart van Loon, Principal ICT consultant 

Randstad Groep Nederland.



Onderwerpen
Meedoen als partner kan op 3 manieren

Onze deelnemers zijn 
gecertificeerd, hebben de juiste IT- 
en soft skills en zijn direct inzetbaar. 
We hebben talent van alle leeftijden 
en opleidingsniveaus.

Een goede manier om werkgever te 
worden, is het geven van een 
Career Workshop tijdens de 
opleiding. Een laagdrempelige 
kennismaking en start van de 
‘pre-matching’.

●

Met de expertise en het netwerk van 
organisaties bieden we TechGrounders 
de beste coaching aan. Dit kan op 
verschillende manieren:  

● Workshops & expert-sessies
Geef de deelnemers workshops, 
over onderwerpen zoals GIT, 
scrum, webdesign of devops

● Career Buddy 
Word mentor van een 
TechGrounder tijdens de eerste 6 
maanden on the job (2 uur p/ 
maand)

● Bedrijfsbezoeken
Stel je bedrijf open en laat onze 
deelnemers zien welke IT-banen 
er zijn en wat er verwacht wordt 
van IT-professionals

We hebben bijzondere samenwerkingen 
met partners, zoals:

Als werkgever voor 
deelnemers

Met kennis & netwerk Via specials

● Het exclusieve 
Salesforce programma waarmee 
we Salesforce IT-talent opleiden

 
● Met MediaMonks brengen we 

tech events in de wijken, om 
zo meer vrouwen en mensen 
met diverse culturele 
achtergronden 
onderdeel te maken 
van de IT-sector 

● SIDN fonds ondersteunt ons in 
het verder ontwikkelen en 
schaalbaar maken van het soft 
skills programma



Samen maken we tech van iedereen
TechGrounds Amsterdam Nieuw-West
Osdorpplein 16, Amsterdam

TechGrounds Zaanstad Poelenburg
Zaandam

TechGrounds Amsterdam Zuidoost
ArenA Boulevard 1, Amsterdam

TechGrounds Rotterdam
Rotterdam

www.techgrounds.nl
contact@techgrounds.nl

Amsterdam I Zaanstad I Rotterdam I Brussel

http://www.techgrounds.nl
mailto:contact@techgrounds.nl
https://www.linkedin.com/company/techgrounds/
https://twitter.com/techgrounds_nl?lang=en
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Techgrounds-1300528060104887/
https://www.instagram.com/techgrounds_nl/


Curriculum 

Front-end developer (Javascript)

Backend developer (Java)

De opleidingen van TechGrounds activeren verborgen IT-talent, 
waarbij deelnemers aan de juiste werkgever worden gematched. 
Zo lossen we de mismatch op de IT-arbeidsmarkt op en dragen 
we bij aan diversiteit in IT-teams. 
 
Zie onder een toelichting op het curriculum van de 
Webdevelopment opleiding.

TechGrounds webdevelopment opleiding
Deelnemers kunnen in een van de 
volgende rollen starten:

Duration

Career skills

Project skills

Modules

Modules (content)

Slack, Trello, Google Drive/doc 
archiving, emails & folder structure, 
calendar invites, OKRs

Business Model Canvas & Lean 
Startup, Tech-events, scrum 
(Stand-ups), route cause analysis, 
Run-books

Linkedin, Twitter, Business English

2 months 2 months

Virtual Studio Code 
Code debugging 
GIT 
HTML & CSS 
Bootstrap 
Sass

React 
Integrating 3rd party API 
State management 

Coding fundamentals

Frontend

Specialisation Real-life projects

Hands on scrum experience  
Hands on experience with 
cases from companies 
Learning REST API’s  
Code quality

Funtioneel tester (ISTQB)

2 months

Portfolio building Students continuously work on building a portfolio website to showcase their tech-skills and the results of their work.

Unit testing 
Firebase 

Basic concepts of Java 
Spring-boot 
Unit testing

Backend JDBC 
MYSQL

Intro tester 
Master testplan 
ITQB certification 
Selenium

Testing



Alumni testimonials
Lees hieronder een aantal testimonials van alumni die de webdvelopment opleiding hebben 

afgerond en bij een van onze partners werken.

Irene  (31) - Junior AEM-developer bij MediaMonks

“

Jouke (37) - Mobile Developer bij Deloitte

Ik heb eerst celbiologie gestudeerd en lange tijd gewerkt als wetenschappelijk 

onderzoeker. Na mijn promotieonderzoek kon ik geen leuke baan vinden en besloot ik 

om de uitdaging aan te gaan en een nieuwe carrière te starten in de IT. Direct na 

afronding van de opleiding ben ik begonnen met een traineeship AEM-developer bij 

MediaMonks! Het is een superleuk bedrijf en een geweldige ervaring waarvan ik elke 

dag heel veel leer en ik hoop na mijn traineeship bij hen verder te kunnen gaan als 

Junior AEM-developer.  

Het meest waardevolle dat ik tijdens de opleiding heb geleerd is peer-coding. Hier heb je zelf 

ontzettend veel aan, maar het is ook heel waardevol voor degene die met je meekijkt. Na de 

TechGrounds opleiding ben ik begonnen als back-end developer bij een kennisorganisatie 

voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. In ben nu voornamelijk bezig met XML, 

exist0db, Xquery, Json/sml. Ik heb dus weer veel nieuwe dingen geleerd na de opleiding in de 

eerste maanden on the job. .  

Vanessa  (23) - Backend developer bij Nictiz

Bijna een jaar geleden ben ik begonnen met het programma van Pathways. Ik ben 

vrijwel  direct na Pathways begonnen met de opleiding Webdevelopment van 

TechGrounds. Aangezien ik al wat ervaring had opgedaan met HTML/CSS & Javascript 

ging mijn keuze uit naar het backend traject waar ik mijn eerste Java programma in actie 

zag. Inmiddels ben ik werkzaam als mobile developer bij Deloitte, waarvoor ik mij heb 

geupskilled in React Native. 

Inmiddels zijn er al 50+ werkgevers die een TechGrounder in hun IT-team hebben en bij wie we onderdeel zijn 

van hun strategische personeelsplanning. Bedrijven zoals:



Voorwaarden voor partners

De opleidingskosten bedragen in het totaal €6500 excl. BTW per deelnemer. Dit is inclusief werving,  

selectie, begeleiding tijdens de opleiding en coaching de eerste 6 maanden na de opleiding. De 

opleiding is daarmee kosteloos voor deelnemers. 

Een werkgever partner committeert zich voor de opleiding aan een aantal deelnemers om na afloop, bij 

het succesvol afronden van de opleiding, aan te nemen. 

TechGrounds doet, in samenwerking met Randstad, een voorselectie op basis van waar de partner naar 

op zoek is in jr. IT-talent. Er kan ok een bedrijfsspeciefieke wervingscampagne gestart worden.

In het activeren van verborgen talent heeft TechGrounds een specifieke focus op vrouwen en culturele 

diversiteit. Door de selectie wordt een HBO werk- en denkvieau van alle deelnemers gegarandeerd.

Het is mogelijk om maatwerk te leveren in de vorm van een eigen opleiding of gepersonaliseerde 

opleidingstrajecten. Vraag in een introductie om meer informatie hierover. 

Is jouw organisatie op zoek naar Jr. Cloud talent?   
Neem contact met ons op voor meer informatie en kom in contact met de huidige deelnemers!  
Saskia Verstege, Managing Director, saskia@techgrounds.nl

Is jouw organisatie op zoek naar webdevelopers?  
Neem contact met ons op om te horen hoe we samen kunnen werken! 
Saskia Verstege, Managing Director, saskia@techgrounds.nl


	TechGrounds presentatie
	TechGrounds webdevelopment opleiding

