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De juiste hulp krijgen
wanneer u die nodig hebt.
Een gids voor het trainen van junior
ontwikkelaars.
Molly Connolly, Thorsen Consulting, Inc.

FileMaker
Developer
Conference
DevCon is een jaarlijkse
ontwikkelaarsconferentie met
inhoudelijke sessies, focusgroepen,
persoonlijke ontmoetingen en
kansen om te netwerken met vele
medewerkers van Filemaker, Inc. en
andere ervaren ontwikkelaars die
met het FileMaker Platform werken.
DevCon is de meest waardevolle
FileMaker-bijeenkomst, met meer
dan 1.500 deelnemers van over de
hele wereld.

Welkom
Dit e-book is gebaseerd op de
presentatie die Molly Connolly
heeft gegeven op de FileMaker
Developer Conference 2017, getiteld
“How to Train a Junior Developer”.
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De junior
ontwikkelaar

De belangrijkste vragen om uzelf te stellen
wanneer u overweegt een junior ontwikkelaar
aan te nemen:
Is het aannemen van een junior ontwikkelaar de
juiste keuze voor u?
Welke eigenschappen moet een junior
ontwikkelaar hebben?
Hoe vindt u een junior ontwikkelaar?
Hoeveel moet u een junior ontwikkelaar betalen?
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Is het aannemen van
een junior ontwikkelaar
de juiste keuze voor u?

Houd rekening met het volgende
wanneer u een junior ontwikkelaar
wilt aannemen:

Hebt u het eigenlijk te druk?
Werkt u langer dan u zou willen
of moeten?
Wat is uw capaciteit?
In dat geval is dit waarschijnlijk
niet het juiste moment om een
junior ontwikkelaar aan te nemen.
Een junior ontwikkelaar heeft
aandacht en training nodig.
Hij kan niet direct aan de slag
om u te helpen.
Maar als u de tijd kunt investeren,
kan een junior ontwikkelaar precies
zijn wat u nodig hebt.
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Hoe zien uw groeiplannen eruit?
Hoe is uw kasstroom?
Welke expertise hebt u nodig?

Welke eigenschappen
moet een junior
ontwikkelaar hebben?
Een junior ontwikkelaar hoeft niet per se
ervaring te hebben met FileMaker. Wel
dient hij goed te kunnen communiceren
en uitstekende sociale vaardigheden te
hebben.
U wilt een ontwikkelaar die vragen durft
te stellen en bereid is problemen met u
op te lossen.

Belangrijke eigenschappen van
uw junior ontwikkelaar: sociale
vaardigheden zijn een must
Heeft uitstekende communicatieve en sociale
vaardigheden
Durft vragen te stellen
Is bescheiden over zijn technische ervaring
Heeft ervaring met klantenservice

Zoek iemand die leergierig is en
bescheiden is over zijn technische ervaring.
Een junior ontwikkelaar moet absoluut
nieuwsgierig en oplossingsgericht zijn.
Iemand met uitstekende technische
vaardigheden maar geen sociale
vaardigheden is meestal niet geschikt
als junior ontwikkelaar.
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Biedt goede voorbeelden van zijn technisch
probleemoplossend vermogen

Hoe vindt u een junior
ontwikkelaar?
Nu u een idee hebt van wat u zoekt
in een junior ontwikkelaar, hoeft u
zich tijdens de zoektocht niet te
beperken tot net afgestudeerden.
U kunt natuurlijk gebruikmaken van
diensten als Craigslist en Indeed,
maar vergeet uw huidige personeel
niet. Medewerkers van de helpdesk
of administratieve medewerkers
kunnen uitstekende kandidaten zijn.
Daarnaast zijn personen die een
tweede carrière starten vaak
een goede keus. Iemand die
gespecialiseerd is in de materie
maar geen ervaring met FileMaker
heeft, kan ook een goede junior
ontwikkelaar zijn.
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Beste bronnen voor het vinden van
junior ontwikkelaars: niet alleen pas
afgestudeerden zijn goede kandidaten
Groei binnen uw personeel
Verwijzingen
Lokale advertenties
Carrièrebeurzen
Genius Bar
Tweede carrière
Recruiter

Hoeveel moet u een
junior ontwikkelaar
betalen?
De vergoeding voor een junior
ontwikkelaar is afhankelijk van het
totaalpakket: salaris, bonussen,
professionele ontwikkeling en
andere extra’s.
Beloof een grote bonus of
salarisverhoging aan ontwikkelaars
die een FileMaker-certificering
halen.
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Zorg ervoor dat het totaalpakket
ontwikkelaars aanmoedigt zich te
certificeren
Jaarsalaris van $ 40-50K
Salarisverhoging ($ 5K) voor FileMaker-certificering
Flexibiliteit qua werkuren en afwezigheid
Professionele ontwikkeling
Andere extra’s

Tips voor het trainen van uw junior
ontwikkelaar
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Training moet meer omvatten dan alleen de technische vaardigheden die een
ontwikkelaar nodig heeft. Streef altijd naar meer door de kwaliteiten van de
ontwikkelaar te benutten, zijn kennis te verrijken, te voorzien wat er volgt,
toekomstige trends te voorspellen en steeds meer vaardigheden op te doen.

Een junior
ontwikkelaar
trainen
Verwachtingen stellen
Hoe u de ontwikkelaar kunt inzetten
Moedig ‘schaduwen’ aan
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Verwachtingen stellen
Een van de belangrijkste dingen
die u kunt doen wanneer u de juiste
persoon hebt gevonden, is om direct
verwachtingen te stellen.
Laat de ontwikkelaar weten dat zijn
voortgang na 3 maanden wordt
beoordeeld. In deze periode kunt u
bepalen of de ontwikkelaar past bij
uw bedrijf en vice versa.
Als alles goed gaat, zal de
ontwikkelaar 25 uur per week
kunnen factureren.
Als dat niet het geval is, dient u dit
snel vast te stellen en een logisch
uitstroomtraject te vinden. Zo verdoet
niemand zijn tijd en kunt u iemand
vinden die echt zal presteren en zal
bijdragen aan uw bedrijf.
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Stel verwachtingen zodat u beiden
beter koers kunt houden

Voortgangsgesprek na 3 maanden
Positieve beoordelingen van collega’s en/of klanten
FileMaker-certificering halen binnen 6 tot 12 maanden
Binnen 3 maanden 25 uur per week factureren

Hoe u de ontwikkelaar
kunt inzetten

Zet uw junior ontwikkelaar in om tijd te
winnen voor u en uw team

Soms wilt u dat een junior ontwikkelaar
projecten van u overneemt. Maar
junior ontwikkelaars kunnen u helpen
met meer dan enkel codeerwerk.

Door allerlei soorten werk te delegeren aan junior ontwikkelaars houden
u en uw team meer tijd over voor het werk dat u wilt en moet doen om
het slagen van de organisatie te garanderen.

Een junior ontwikkelaar kan blijven
leren en zijn vaardigheden uitbreiden
door uw voorstellen en contracten
door te nemen, uw presentaties te
bewerken of zelfs de telefoon te
beantwoorden.

Logistieke taken
Aantekeningen
Routineklusjes
Voorstellen controleren/bewerken
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Moedig ‘schaduwen’ aan
Het is belangrijk dat u onlangs
aangenomen junior ontwikkelaars
betrekt bij vergaderingen met de
verkoopafdeling en conferencecalls.
Zo kunnen ze uw bedrijf echt
doorgronden.
Geef ze ook verantwoordelijkheden
tijdens deze gesprekken met
klanten.
Ze kunnen namen van aanwezigen
noteren, toezeggingen bijhouden en
vervolgtaken plannen.
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Door te schaduwen kunnen junior
ontwikkelaars kennismaken met de
zakelijke kant van uw bedrijf
Aanwezig zijn bij vergaderingen en conferencecalls
met klanten
Notulen bijhouden
Toezeggingen nagaan
Eenvoudige debriefing implementeren

JumpStartFM
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Gestructureerde
training
implementeren

JumpStartFM is een trainingsprogramma voor de projectlevenscyclus dat u
kunt instellen voor uw junior ontwikkelaars.

Virtuele lessen
Dagelijkse statusrapporten
Tijd bijhouden
Ontwikkelaars leren hoe ze onderzoek doen
Bronnen
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Dagelijkse
statusrapporten
Het dagelijkse statusrapport is een
stukje tekst dat elke dag voor 17:00
uur moet worden ingeleverd.
Zo traint u de junior ontwikkelaar om
deadlines te halen en uit te leggen
wat hij heeft gedaan.
Het statusrapport biedt u ook de
mogelijkheid om te bekijken wat
de ontwikkelaar heeft gedaan en
hoe efficiënt hij zijn taken heeft
uitgevoerd.
Bovendien kunt u zo inzien of hij te
veel tijd besteedt aan eenvoudige
taken, of te weinig tijd aan
ingewikkelde taken.
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Het dagelijkse statusrapport is het
belangrijkste hulpmiddel bij het
trainen van uw junior ontwikkelaar

Wat heb ik vandaag bereikt?
Hoelang heb ik daar over gedaan?
Welke ondersteuning heb ik nodig?
Wat is mijn doel voor morgen?

Tijd bijhouden
Veel van het werk met FileMaker
wordt gefactureerd op basis van het
geschatte aantal uren, dus het is
belangrijk dat uw junior ontwikkelaar
aanleert zijn tijd bij te houden.
Dit geeft u niet alleen inzicht in zijn
voortgang, maar leert de junior
ontwikkelaar ook meer over offertes
voor projecten.
Het maken van offertes is een
belangrijke FileMaker-vaardigheid
die iedereen onder de knie moet
krijgen.
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Tijd bijhouden biedt u inzicht en
leert de ontwikkelaar belangrijke
vaardigheden

Inzicht in de training
De ontwikkelaar leert meer over offertes
Bijhouden per taak (niet alleen algemene training)

Ontwikkelaars leren hoe
ze onderzoek doen
U zult vaak geneigd zijn de junior
ontwikkelaar in zijn eigen tijd
materialen en content door te
laten nemen. Maar als u hem
10 verschillende vragen laat
beantwoorden, moet hij antwoorden
opzoeken in diverse, aan FileMaker
gerelateerde bronnen.

Daag uw junior ontwikkelaar uit
om 10 vragen over FileMaker te
onderzoeken

Antwoorden op vragen documenteren
Het werk doen
Vragen stellen (openbare discussiegelegenheid)
Heeft de ontwikkelaar gezocht met Google?
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Bronnen
Uw junior ontwikkelaar kan profiteren
van diverse bronnen die betrekking
hebben op FileMaker.
Van instructievideo's tot technische
blogs en online forums. Maak een lijst
van uw favoriete bronnen en zorg
ervoor dat de junior ontwikkelaar
deze leert kennen.
De junior ontwikkelaar zal bronnen
tegenkomen die hem aanspreken en
waarmee hij nog sneller kan leren.
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Populaire, aan FileMaker gerelateerde bronnen
Bron

Omschrijving

lynda.com

Leer het FileMaker Platform te gebruiken, van de basis tot
geavanceerde technieken, met behulp van online instructievideo’s
met uitleg van branche-experts.

FileMaker-forums

Er zijn diverse forums waar u geweldige ideeën kunt vinden over
het effectief ontwikkelen van apps op maat.

ISO Magazine

Online magazine over werken met het FileMaker Platform.
Met zelfstudie, video’s, bestanden met voorbeeldtechnieken en
nuttige ontwikkelaarsbronnen.

FileMaker Community

Feedback en informatie van de gebruikersgemeenschap, gehost
door FileMaker, Inc.

FileMaker Custom App
Academy

Bekijk instructievideo’s over hoe u apps maakt met behulp van het
FileMaker Platform. Kies de juiste zelfstudie over apps op maat
naargelang uw vaardigheden.

Blogs

Diverse leden van de FileMaker Business Alliance hebben blogs
over het effectief ontwikkelen van FileMaker-apps op maat.

Wijs technische taken toe om vaardigheden
op te bouwen voor toekomstige ontwikkeling
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Technische taken
toewijzen

Kwaliteitsbewaking en testen
Lay-outwerk
Gegevensmigratie
Rapporteren en exporteren
Klantenservice (eerste contact)
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Kwaliteitsbewaking
Elke junior ontwikkelaar kan zich
vanaf de eerste dag bezighouden
met kwaliteitsbewaking. Bovendien
is het beter als er met een frisse blik
naar de code wordt gekeken, ter
aanvulling op uw eigen controle.
Ontwikkelaars krijgen te maken met
alle overwegingen wanneer ze hun
eigen FileMaker-oplossingen gaan
maken.

Dingen die uw junior ontwikkelaar
kan testen in elke oplossing
Geef uw junior ontwikkelaar een lijst met dingen die hij in de
code kan testen. Dit biedt structuur en zo weet de ontwikkelaar
wat u wilt.

Tabvolgorde
Uitlijning
Inloggen met een ander wachtwoord
Navigatie
Afdrukken
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Lay-outwerk
In de beginfasen van het ontwerpen
van de lay-out, beschikt u misschien
niet over het perfecte ontwerp dat
nodig is voor de oplossing.
Geef een junior ontwikkelaar
specifieke taken met betrekking
tot het maken van weergaven, het
uitlijnen van velden en het toevoegen
van navigatie. Zo bespaart u veel
tijd en leert de ontwikkelaar nieuwe
vaardigheden.

Bespaar tijd door eenvoudige
taken over te dragen aan de
junior ontwikkelaar
Natuurlijk kunt u eenvoudige taken in het begin zelf sneller
uitvoeren, maar daar profiteert u alleen van op korte termijn.
Laat de junior ontwikkelaar u helpen.

Detail- en lijstweergaven maken
Velden uitlijnen
Navigatie implementeren
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Gegevensmigratie
Een gegevensmigratieproject
biedt de junior ontwikkelaar tal
van mogelijkheden om meer te
leren over de details van diverse
gegevensbronnen.
De ontwikkelaar kan dubbele records
verwijderen, subresumérapporten
maken, inconsistente gegevens
herstellen en meer.
Door gegevens te migreren en op te
schonen, zullen klanten nog meer
tevreden zijn over uw werk.
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Gegevensmigratie helpt de junior
ontwikkelaar vertrouwd te raken
met de gegevensdetails
Leer de ontwikkelaar over functies voor links, rechts, spaties
wissen en vervangen
Laat de ontwikkelaar zien hoe hij dubbele records kan vinden
Leer de ontwikkelaar een script voor deduplicatie te maken
Subresumés maken om inconsistente gegevens te vinden
Sleutels maken om gegevens te normaliseren

Rapporten
Rapportage wordt doorgaans
afgerond richting het einde van
het project, omdat dit proces veel
tijd in beslag kan nemen.
Junior ontwikkelaars leren allerlei
kneepjes van het vak die ze kunnen
toepassen in andere projecten,
zoals het uitvoeren van scripts,
zoeken, sorteren en exporteren.

Laat de junior ontwikkelaar zijn
vaardigheden combineren door
rapporten te maken
Geef de junior ontwikkelaar voorbeelden van 6 verschillende
rapporten om te maken en laat hem dat zelf doen.

Lijstweergaven
Subresumérapporten met berekeningen en
resumévelden
Scripts voor zoeken, sorteren en exporteren
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Importeren en
exporteren

Goede gegevens erin =
goede gegevens eruit

Het kan soms lastig zijn om
opgeschoonde gegevens uit
bestaande klantsystemen te halen.
Geef uw junior ontwikkelaar de taak
om alle gegevens op te schonen
voordat u gaat importeren in
FileMaker Pro.
U kunt hem bovendien motiveren
nog dieper in de gegevens te duiken
met importvalidaties en scripts voor
automatisch exporteren.
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Opgeschoonde gegevens importeren
Overeenkomstige gegevens importeren
Rapportgegevens exporteren
Scripts uitvoeren voor automatische exports

Staffel 1-ondersteuning
bieden

Junior ontwikkelaars kunnen u
helpen met staffel 1-ondersteuning

Junior ontwikkelaars kunnen u,
afhankelijk van uw klanten, helpen
met de staffel 1-ondersteuning.
Zelfs als ze de technische
antwoorden niet weten, kunnen ze
de telefoon beantwoorden, meer
gegevens zoals screenshots
vragen, de gegevens van de
gebruiker noteren en de frequentie
van het probleem achterhalen.
Hun directe reactie tilt de kwaliteit
van uw organisatie naar een hoger
niveau.
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Beheer van een lijst met technische verzoeken
Leer ontwikkelaars hoe ze informatie kunnen
verzamelen en analyseren
Leer ontwikkelaars hoe ze werk kunnen
overdragen/om hulp te vragen

Hoe weet u of u de juiste keuze hebt gemaakt?
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Als u de volgende zaken in gedachten houdt, weet u binnen drie maanden of de
junior ontwikkelaar de juiste keuze is:

Samenvatting
Aannemen op basis van aanleg
Verwachtingen duidelijk maken
Heldere instructies geven
Regelmatig feedback geven
Voortgang bewaken
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Bekijk de volledige DevCon-presentatie van Molly Connolly.

06
De volgende
stappen
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How to Train a Junior Developer

Gebruik deze downloadbare handleidingen om uw project
te plannen, uw app op maat te maken en de app te
implementeren zodat uw team deze kan gebruiken:

Plannen

Maken

Implementeren

Uw eerste stappen
voor het ontwikkelen
van apps op maat

Tijd om uw app op
maat te maken

Deel uw app op maat
met uw team

Ontdek
bronnen

Online lessen, training en gemeenschap

Ontdek deze geweldige bronnen
die u kunnen helpen tijdens de
ontwikkeling van een app op
maat met behulp van het
FileMaker Platform.

In het onderdeel Kennis op de FileMaker-website kunt u terecht voor de Custom
App Academy-training, webinars, gesprekken, video’s en zelfstudiemateriaal:
filemaker.com/nl/learning/
Via de officiële FileMaker Community hebt u contact met andere FileMakergebruikers en -experts. Krijg antwoorden op uw vragen, bekijk video’s en
krijg toegang tot technische documenten, artikelen met instructies, white
papers en meer.
community.filemaker.com/
In de sectie Ondersteuning op de website FileMaker.com vindt u
productdocumentatie, Knowledge Base-artikelen, hulp bij beslissingen
over aankopen en installatiehandleidingen:
filemaker.com/nl/support/
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