
Referenties remote  
trainingen Info Support

09:00 Daily standup
09:15 Samenvatting lezen/bespreken
09:30 Les
10:30 Pauze
10:45 Les
11:15 Opdracht
12:00 Pauze
12:45 Les
14:30 Pauze
14:45 Opdracht
16:00 Einde

Onze daily standup wordt geleid door een 
scrummaster die elke week van trainee wisselt. 
Daarnaast wordt iedere dag door een andere 
trainee de samenvatting geschreven. We 
proberen in deze situatie zoveel als mogelijk 
contact met elkaar te houden.”

Bibi, 25 jaar:
“Ik begon aan het traineeship zonder eerdere  
IT-kennis. Door de coronacrisis hebben we de 
klassikale lessen verplaatst naar online lessen. Ik zag 
hier eerst wel tegenop, omdat ik had verwacht dat de 
uitleg en kwaliteit hierdoor omlaag gingen. Maar als 
iemand ergens niet uit uitkomt, kan hij gemakkelijk zijn 
scherm delen met de hele klas en/of de opgenomen 
lessen terug kijken. En om het klassikale gevoel te 
behouden hebben we donderdagmiddag een online 
borrel met spelletjes! Makkelijker kan de docent het 
niet maken, leuker wel!”

Stefan, 31 jaar:
“Het overstappen van klassikaal naar digitaal was in het begin wel even wennen. Je merkte dat iedereen 
hier wel last van had. Iedereen moest wennen aan het idee om te praten tegen de computer. Naarmate 
de tijd verstreek kon je merken dat iedereen zich beter op zijn gemak begon te voelen, waarna de 
digitale lessen weer meer op de klassikale lessen begonnen te lijken. Het is een hele efficiënte manier 
van kennis opdoen.”

Wesley, 25 jaar:
“In maart ben ik begonnen met het Java-traineeship. De eerste weken hebben we elkaar gezien, maar al 
snel bleek covid-19 ook in Nederland niet onopgemerkt. Sindsdien volgen we het traineeship online en 
blijven we nog steeds op schema. Ik vind het mooi hoe snel we konden schakelen en hierdoor de lessen 
konden doorgaan. Ons programma ziet er vaak als volgt uit en vindt digitaal plaats:

Peter, 38 jaar:
“Learning by coding was really effective. Also the teacher was incredibly skilled in 
explaining everything in a way that I understood it. Best training I ever did.”


