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Van ongezien 
talent naar 
software developer. 
Wij leiden ze voor 
je op!
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Software developer 
voor jouw bedrijf

Geen wervingskosten

Duurzame plaatsing

Laat het sociale profiel van 
jouw bedrijf zien 

Zij-instromers begeleiden 
naar banen in de ICT

Meedenken over het 
opleidingsprogramma

Start oktober 2021 



Op zoek naar een 
software developer?

Bent u als bedrijf of organisatie op zoek naar een 
software developer? Een medewerker die kan
programmeren en ICT vraagstukken kan oplossen? 
Bent u een bedrijf of organisatie waarin 
maatschappelijk verantwoord ondernemen een 
belangrijk thema is? Dan is wellicht onderstaand 
traject interessant voor u.

Endoor leidt op
Endoor is de ondernemende partnerstichting van ROC van 
Twente. Waarin beroepsopleidingen, trainingen en cursussen 
voor volwassenen op maat worden ontwikkeld en aangeboden. 
Uitgevoerd door enthousiaste en ervaren vakdocenten van 
ROC van Twente. 

Start van een 2e klas, de 1e klas 
is al aan het werk!
In 2020 heeft Endoor l ROC van Twente in opdracht van 
Twentse gemeenten een maatwerk cursus software developer 
ontwikkeld en verzorgd voor uitkeringsgerechtigden in Twente. 
Met als doel om deelnemers de basiskennis van programmeren 
aan te leren om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten voor 
het kansrijke beroep van software developer. Dit zal leiden 
tot duurzame plaatsingen bij diverse bedrijven in de regio om 
praktijkervaring op te doen en om de deelnemers perspectief 
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en werkgelegenheid te bieden. Van de 20 geslaagde deelnemers 
hebben inmiddels meer dan 50% een plaatsing en baan 
gevonden in de ICT. Het doel is om deze cursus opnieuw aan te 
bieden in oktober 2021. 

Doelgroep
Werkzoekenden in Twente.

Toelatingsvoorwaarden
Potentiële deelnemers krijgen een talentscan aangeboden.
Daarbij worden de talenten, capaciteiten en 
persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. De deelnemers 
dienen minimaal een MBO-4 niveau te hebben, ervaring en 
passie met ICT, sterke persoonlijkheid en goede motivatie. 
Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers om deze cursus te 
volgen.

Inhoud cursus
De kern van de cursus ligt op Front-end programmeren waarbij 
gewerkt wordt met o.a. HTML, CSS, PHP, Java en Javascript.
Daarnaast worden ook de volgende onderwerpen behandeld:
• Projectmanagement (o.a. MS Teams, DevOps en GitHub)
• Communicatievaardigheden en solliciteren (o.a. LinkedIn)

De lesstof bestaat uit theorie en vele individuele – en 
groepsopdrachten. De deelnemers werken in scrumgroepen 
waarbij een goede samenwerking en communicatie essentieel 
is. Indien gewenst kan de inhoud nog worden aangepast aan 
specifieke wensen van bedrijven en organisaties.
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Duur
De cursus heeft een duur van 4 maanden.

Studiebelasting
5 dagen per week van 6 uur.
3 dagen per week fysiek les en 2 dagen per week online les.
De gemiddelde studiebelasting zal 30 uur per week zijn.

Getuigschrift
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers, bij het 
succesvol afronden van de individuele – en groepsopdrachten, 
een getuigschrift ROC van Twente als (junior) software 
developer.

Plaatsingen
De regie voor het realiseren van plaatsingen bij werkgevers ligt
bij de Twentse gemeenten en Werkplein Twente. Endoor l ROC
van Twente zal ook haar netwerk inzetten bij het realiseren
van deze plaatsingen. Er zijn al een aantal bedrijven die zich
hebben aangemeld voor het project.
 
De voorwaarde is dat werkgevers de intentie hebben om de
deelnemer, na het succesvol afronden van de cursus, een
(tijdelijke) baan aan te bieden van minimaal 6 maanden. En dat 
zij bij een succesvolle plaatsing een studiebijdrage betalen van 
€ 1.000,-.

Start en locatie
Periode: oktober 2021 – januari 2022.



Plaats: Lansinkveste, Lansinkesweg 4 in Hengelo 
(tegenover de Gieterij ROC van Twente).

Geloof jij in een maatschappij 
waar iedereen mag werken? 
Meld je aan. 

Heeft u als bedrijf of organisatie belangstelling 
voor dit traject? Wilt u eventueel meedenken 
met de inhoud van het programma? 
Wilt u zich committeren aan dit traject? 
Heeft u de intentie om de deelnemer na afloop 
van de cursus een (tijdelijk) contract van 
minimaal 6 maanden aan te bieden? 

Neem dan contact op met Arjan Bieleveldt,
adviseur bedrijfsopleidingen Endoor, 
06-39114043.
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