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. Opleidingscentrum
Techgrounds biedt
gratis IT-trainingen aan,
inclusief baangarantie.. De eerste cursisten
hebben de training af-
gerond en starten als ju-
nior cloud operator bij
bijvoorbeeld PostNL of
Randstad.. Bureaucratische
regels staan snelle groei
in de weg.

O N D E R W I J S

In drie
maanden
vanWW
naar IT
In Amsterdam Nieuw-West heeft een bont
gezelschap een onorthodox IT-opleidingscentrum
neergezet. Het doel? Werkgevers laten zien dat er
in ‘slechte’ wijken zat IT-talent rondloopt.

In het kort ‘I
khoopdat jullie dat stommeexamenhalen.
Het is een sprinkplankwaarmee jedewereld
ingaat. Jemoetnooit bang zijn. Somsgaat
het goed, somswatminder. Zolang je in je
achterhoofdhoudtdat jedebestebent, kan
hetnietmisgaan.Yourule!’
Het is de laatste lesdag vandeopleiding Ju-

niorCloudOperator endocentPeter vander
Weerdpraat zijn cursistenmoed in.Driemaan-
dengeledenhaddendemeestennognooit van
de cloudgehoord.Nupraten zemoeiteloosover
‘config items’ en ‘OSI stack’.Hetnaderendeexa-
men isde eerste stap vanhuncarrière inde IT.

VanderWeerd (58) is docentbij Techgrounds,
eenonorthodoxopleidingscentrumdat geves-
tigd is opeenonorthodoxe locatie: debiblio-
theekophetOsdorpplein inAmsterdamNieuw-
West.Dit stadsdeel staat vooral bekendomde
hogearmoede- encriminaliteitscijfers.Hier
geengelikte incubatormet luxekoffie,maarop-
geknapte lesruimtesmet graffitimuren tussen
dekletsendeouderedamesen tafelsmetplastic
bloemenkleedjes.

Het idee vanTechgrounds is afkomstiguit

Brussel,waar tweeondernemers in2015eenco-
deerschool, incubator enwerkplek zijn gestart
indeelgemeenteMolenbeek.Hetdoel vanMo-
lengeek is om jongeren in zesmaandenomte
scholen totwebsitebouwers. Eerderbehaaldedi-
ploma’sdoenerniet toe, inzet enmotivatiewel.

Methet initiatiefwillendeoprichterswerkge-
vers laten ziendat er inwijkenmet een slechte
naamgenoeg IT-talent rondloopt,mits ze verder
kijkendaneenklassiek cvmetuniversitaire
studies.Deaanpakkrijgt veel steun:Google-
topmanSundarPichai bracht in januari nog
eencheque van€200.000 langsbijMolengeek.
Achter deNederlandse versie staanondermeer
Booking.com,Rabobank, PostNL, deAmster-
damEconomicBoarden stichtingStudiezalen.

In tegenstelling totMolengeekof vergelijk-
bare codeerscholen zoalsCodamCollegebiedt
Techgroundsookkorte IT-trainingenaan, inclu-
sief baangarantie. Zo is JuniorCloudOperator
eenaangepaste training vanAmazonWebServi-
ces. In april start een trainingSalesforceAdmi-
nistrator opeen tweede locatie inZaandam.Wie
slaagt voorhet examenenminstens80%vande
tijd aanwezig is geweest, krijgt eenerkendcerti-
ficaat eneencontract van zesmaandenbij een
vandeaangeslotenwerkgevers,met zicht op ver-
lenging. Twee ‘buddy’s’ helpenmet een ‘zachte
landing’ opdewerkvloer.

TE MOOI OMWAAR TE ZIJN
VoorGuillermoOehlers (29), een vandeeer-
ste 25deelnemers, klonkhet aanbodbijna te
mooi omwaar te zijn.Oehlers volgde eerder een
hbo-opleiding commerciële economie,maardit
bleek een verkeerdekeuze.Nadiverseuitzend-
banen, een turbulente tijd thuis en (mislukte)
pogingenominde ITaande slag te gaan, raakte
hijwerkloos.

‘Toen ik voorhet eerst overTechgrounds
hoorde, dacht ik: zit er echt geenaddertje onder
het gras?’ zegtOehlers lachend.De jonge vader
heeft het addertjenogniet kunnenontdekken.
Indriemaanden tijdheeft hij twee certificaten
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Deelnemers van trainings
centrum Techgrounds in
Amsterdamdoen een proef
examen voor de opleiding
Junior CloudOperator.
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nemers in eenwebvan zorginstanties, klantma-
nagers enbureaucratische regels terecht.

‘Op informatieavondenzijnwe somsmeer
tijd kwijt aanhet overtuigen vanklantmanagers
danaandeelnemers’, zegt algemeendirecteur
AbdessamadDari. Partijen zoals degemeenteof
hetUWVwillenbijvoorbeelddathet opleidings-
centrumstreng ingrijpt als deelnemersuitval-
len. ‘Dat zit niet inonsDNA.Alsdeelnemers
hetnietwillenafmaken, danniet.Wehebben
ookgeen tijdom25klantmanagers continu te
updaten.’

Ookdefinanciële situatie vancursistenheeft
invloedophet succes.Want al is de IT-training
gratis, soms is €100permaandvoorhet open-
baar vervoer of eenpaar euro voordegezamen-
lijke lunchal te veel. Eéndeelnemer rijdt ’s
nachtsnogals taxichauffeur voorUber, omdat
het leasecontract voordeautodoorloopt.

De initiatiefnemers zoeken voor alle belem-
meringennaar oplossingen, vanafsprakenmet
degemeente enklantmanagers tothet opzetten
vaneen fonds voorfinanciële ondersteuning.
Want, benadruktmede-initiatiefnemerAbdel-
hamid Idrissi van stichtingStudiezalen: ‘Wezijn
aanhetpionierenendit is geenpr-dingetje.Wij
willener echt alles aandoenomdeelnemers te
laten slagen.’

GEEN BETUTTELING
OndernemerRubenNieuwenhuis vandeAm-
sterdamEconomicBoard, een vandedrijven-
dekrachtenachterhet initiatief,wordt door
Techgrounds vooral geconfronteerdmet zijn
eigen vooroordelen. ‘Ikhadgeen ideewathier

vanAmazongehaald. Zijn eersteweekals junior
cloudengineerbij deHemazit er inmiddels op.
‘Mijn vorigebaanopSchipholwashersendo-
dendwerk, hier leer ik elkedagwatnieuws.’

VoorVanity*uitDiemenvoelt Techgrounds
als ‘eenopstapjenaar eenbeter leven’.Opeigen
kracht luktehethaarniet ommethaarbèta-ach-
tergrond (vwoen technischeuniversiteit) een
baan te vinden. Privé zat alles tegen: ze verloor
haarmoeder enhaarhuis.Nuheeft ze eencerti-
ficaat en start ze inmaartmethaarbaanophet
hoofdkantoor vanRandstad. ‘Naal die afwijzin-
gen ishet eindelijk eenkeertje gelukt’, zegtVani-
ty trots. ‘Eindelijk eenkans.’

Hoeanders ishet verhaal vanklasgenoot

René*,met 59 jaardeoudstedeelnemer.Hij
heeft eencarrière als productiemanager van
tv-programma’s achterde rug. Als vader van
twee jongekinderen,met vrouwenhypotheek,
wasTechgrounds voorhemdebesteoptie om
zichomte scholen. ‘Doordebaangarantie krijg
je een voet tussendedeur inde IT.Het is daarna
aanmezelf of ikhet goeddoeenhetbedrijfmij
accepteert.’

BELEMMERINGEN
HoewelTechgroundsop veel applauskan reke-
nenenwerkt aan locaties in andere steden, valt
depraktijk soms tegen. Zokomtdeorganisatie
doorde verschillendeachtergronden vandeel-

De eerste cursus Junior
CloudOperator telt 25
deelnemers.

Van de 25 cursisten zijn
er 4 afgevallen. Van de
resterende 21 hebben
14 het examen gehaald.
De rest gaat voor
een herexamen.

De deelnemers zijn
divers: van 24 tot 59
jaar en van schoolver
later tot universitair
geschoold. Negen
deelnemers hebben een
WWuitkering of komen
uit de bijstand.

“
‘Zolang je in je achter-
hoofdhoudtdat je de
bestebent, kanhetniet
misgaan. You rule!’
Peter van derWeerd
docent

speelde’, zegt hij indebibliotheek. ‘Woorden
als scrum, leanstartup enbusinessmodel canvas
zijnhier onbekend,net alsTechleap (debelan-
genorganisatie voorNederlandse start-upsmet
prinsConstantijn als ambassadeur, red.).’

Debelangrijkste les is deelnemersniet te
betuttelen, zegtNieuwenhuis, diedeklas tips
geeft overdemores inde IT.Bij presentaties van
ideeën voorwebsites vondhij aanvankelijkbij-
voorbeeld elk idee evengoed. ‘Het ismoeilijk ge-
woonnormaal tedoen tegenmensendie in een
andere cultuur enomgeving zijnopgegroeid.
Voor jehetweet, spreek je zeniet gelijkwaardig
aan.Als ik ze echt serieushadgenomen,had ik
scherper eneerlijker feedbackgegeven.’

Nieuwenhuisprobeert ookmeer vragen te
stellen, inplaats van zijnoordeel tebaserenop
eengrotemondenzelfverzekerdehouding. ‘Het
talentdathier rondloopt, is veel ingetogener,
somszelfs nederig. Ik vraagnietmeernaarhun
achtergrond,maarnaarwaar ze goed in zijn.’

Doorde tips vanNieuwenhuisheeft cursist
Vanity opeen IT-evenementhaar eerste connec-
ties opLinkedInbinnengehaald. Ze vindthet
nog steeds spannendommensenaan te spre-
ken,maarweet goedwat zewil. ‘Sommigemen-
sendenkendat ikonzekerben, ofMarokkaans,
maardat isniet zo. IkbengewoonNederlands
en legde lat hoog. Ikbenookniet kansarm,
maarkansrijk.’

*Vanity enRenéwillennietmethunachternaam
indekrant.Hunvolledigenaamisbij dehoofd-
redactiebekend.
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