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START

DE BOOTCAMP 
DUURT 6 WEKEN

INFORMELE 
ACTIVITEIT

INFORMELE 
ACTIVITEIT

YOU MADE IT!

CASUS & EINDPRESENTATIE

PROGRAMMA
•  Cloudintegratie
•  Containermanagement 
•  Continuous integration/ 

continuous delivery

SOFT SKILLS 
•  Consulting skills 
•  Presentatieskills

DE TECHNISCHE BOOTCAMP 
WIJ GELOVEN IN JE!

TOTALE DUUR IS 3 JAAR

• Tijdens gehele traject begeleiding van een senior IT-consultant.           
• Je neemt actief deel aan kennissessies, ook jouw input en visie vinden wij belangrijk.  
• Behaal diverse technische certificaten.

START SUCCES

VIRTUAL 
SCIENCES 
IT-TRAINEESHIP

COLLEGA’S VERTELLEN...

LISA VAN RIJN 
Integratiespecialist 

“Tijdens de bootcamp leer je 
in korte tijd ontzettend veel, 
maar ook daarna krijg je de 
tijd om je verder te verdiepen 
in de software specifiek voor 
jouw team. Zo kun je goed 
voorbereid starten bij de klant. 
Ik heb nog veel contact met 
de andere trainees, ook uit de 
andere klantteams. Zo kun je 
ook na de bootcamp nog veel 
van elkaar leren. Daarnaast is 
het ook supergezellig!”

WIJNAND VAN DER MEIJS 
Integratiespecialist

“In de bootcamp heb ik veel 
inte ressants geleerd en 
misschien nog belangrijker, 
in de praktijk gebracht! De 
coaches hebben mij technische 
kennis geleerd, en de fundering 
gelegd voor belangrijke 
concepten in de IT, zodat ik  
het dag-tot-dag werk in een 
groter perspectief kan zien.  
In de bootcamp hangt er ook 
een fijne sfeer, die nog steeds 
in mijn huidige team bij de 
klant aanwezig is!”

ANOEK STOFBERG 
Integratiespecialist

“Na mijn master natuurkunde 
wist ik dat ik niet de 
academische wereld in wilde, 
maar ik wil wel graag door 
blijven leren. Het IT-traineeship 
van Virtual Sciences biedt 
zowel breedte als diepte,  
wat mij enorm aansprak.  
Zonder echte programmeer-
ervaring ging ik ervoor.  
Ik heb nog geen moment  
spijt gehad. Ik leer veel; met  
en van leuke mensen!”

BART DELLEMAN 
Integratiespecialist

“Na mijn bachelor in marketing 
heb ik met vrij weinig 
technische ervaring de 
overstap gemaakt naar de 
ICT. Nu, 3 jaar later kan ik 
mijn weg vinden in meerdere 
programmeertalen en kan ik 
veel waarde toevoegen bij het 
bedrijf door de commerciële 
kennis van mijn studie te 
combineren met de technische 
kennis van het IT-traineeship.”

WIJ DOEN ONS WERK ALS EEN BAAS 
Virtual Sciences is dé integratiespecialist van Nederland. Ons ambacht is het ontsluiten van data. Bij ons  
werken dan ook niet zomaar integratiespecialisten. Nee, het zijn stuk voor stuk Integratiebazen. 

Als IT-trainee stomen wij jou in een intensief traject klaar tot Integratiebaas. Dat betekent dat jij leeft voor 
uitdagingen. Deskundig, flexibel en analytisch bent. Slim én sociaal. Het ene moment in je eigen wereld, 
daarna druk sparrend met collega’s en klanten. Geen puzzel is te complex. Zo maken we met onze hele club 
Integratiebazen toonaangevende Nederlandse organisaties future proof.

GOED STARTSALARIS! 
MET GROEIPOTENTIE 

EN EEN UNIEKE 
MOBILITEITSREGELING

NA DE BOOTCAMP 
 EEN DRIEJARIGE OPLEIDING OP MAAT.

FASE 1 
•  Start bootcamp van 6 weken 
•  Presenteer jouw case aan  

de architectboard, het MT en  
jouw mede IT-trainees  

•  Onderdeel van een van de  
klantteams van Virtual  
Sciences en samenwerking  
met senior IT-specialisten 

•  Dagelijkse begeleiding op maat 
van de senior IT-specialisten 

FASE 2
•  In een ervaren 

Scrum-team trek 
je steeds meer 
werkzaamheden  
naar je toe 

•  Technische 
verbreding 

•  Soft skills-  
trainingen

FASE 3 
•  Specialisatie binnen 

integratie vak 
•  Extra gespeciali -

seerde trainingen 
en examens die 
aansluiten bij jouw 
ambities binnen 
Virtual Sciences 

•  Doorgroei-
mogelijk  heden 
richting consultant, 
developer, architect 
en management

INFORMELE ACTIVITEITEN 
We organiseren pizzasessies, etentjes en 
(bord)spelavonden. Ook hebben we elke 
donderdagmiddag een borrel in Cloud 
22 op ons hoofdkantoor in Utrecht, met 
hapjes, drankjes en live muziek van de 
Conclusion Band. 

GOT WHAT 
IT TAKES?

Afgeronde bèta HBO- 
of WO-opleiding

Affiniteit met IT en 
analytisch onderlegd 

Communicatief 
vaardig

Oplossingsgericht

DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN 

Conclusion-breed

IN HET HART 
VAN DE SAMENLEVING 

Conclusion draagt bij aan 
maatschappelijke IT-projecten. 
We helpen met het versnellen 

van de energietransitie 
en laten werk, zorg en 

vervoer veiliger en 
efficiënter 
verlopen.

HYBRIDE 
WERKEN

PERSOONLIJKE 
COACHING

ECOSYSTEEM MET 
26+ BEDRIJVEN

We gaan voor 
DE LANGETERMIJN
SAMENWERKING

YOUNGCLUSION  
Is een Conclusion-breed 
initiatief. Een community 

voor iedereen met 
een jonge geest.  
Door middel van  

informele activiteiten 
leggen zij de verbinding 
tussen collega’s binnen  

ons ecosysteem.

FLEXIBELE 
WERKTIJDEN 

Je hoeft niet onnodig 
in de file te staan. 

Wij geloven in het efficiënt 
indelen van tijd.

SAMEN SPORTEN 
Conclusion geeft je de 

mogelijkheid mee te doen 
aan sportieve events.

EEN SELECTIE 
VAN ONZE KLANTEN

DAGELIJKSE VERS 
BEREIDE LUNCH 

VAN ONZE CHEFKOK

WIJ VIEREN SAMEN 
JOUW VERJAARDAG! 
Wij trakteren op een goed diner.

https://www.conclusion.nl/virtual-sciences

