De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. De IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: Opleiding tot Gecertificeerd Java Developer
Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management
Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is.
Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld. De
functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Java Developer is één van de 10 opleidingsprofielen waarmee u uw
carrièrekansen binnen de IT optimaliseert.
Tijdens de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Java Developer krijgt u in 17 dagen tijd een breed inzicht in
en kennis van de belangrijkste ontwikkeltalen en ontwikkeltools van dit moment. De theorie wordt afgewisseld met
hands-on praktijkopdrachten. Na afloop van het traject kunt u uit de voeten met de twee belangrijkste
ontwikkeltalen Java en HTML, waarmee u applicaties kunt bouwen en onderhouden. Ook bent u bekend met PHP
en MySQL waarmee u website’s kan opbouwen en onderhouden. In de training Agile Scrum leert U de agile
werkwijzen en hoe u in een Scrum team samenwerkt aan een oplossing. Daarnaast komen in het opleidingstraject
de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als applicatie ontwikkelaar aan de slag te gaan.
Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de
certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als
applicatieontwikkelaar direct aan de slag te gaan!

Doelgroep
De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Java
Developer
is
geschikt
voor
(toekomstige)
applicatieontwikkelaars die een solide opleiding willen
volgen waarbij aandacht is de belangrijkste
ontwikkeltalen voor zowel applicaties als websites.
Opleidingsprofiel
Intake – telefonisch
Training HTML,CSS, XML & JavaScript
Training SQL Foundation
Training PHP programmeren
Training Java programmeren
Agile Scrum Foundation
Effectief Communiceren en Presenteren

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands. De
examens zijn in het Engels.

Certificering
Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol
afsluiten van de deelexamens bent u officieel
gecertificeerd in HTML, CSS, XML & JavaScript, Oracle
12c SQL, PHP Programmeren, Programmeren in Java
SE 8 en OO Development en Agile Scrum Foundation.
Vrijstelling
Bent u reeds in het bezit bent van een certificering op
het gebied van Java, SQL of Agile Scrum Foundation
of heeft u al voldoende ervaring met een van de
andere modules, dan kunt u voor deze modules een
vrijstelling aanvragen.

Duur en tijden
De training duurt 17 dagen. De dagen starten om
09.00 uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.
Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 6500,-. Deze
prijs is inclusief certificering, (digitaal) lesmateriaal,
koffie, thee en lunch en exclusief BTW.
Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

