
New York Coding and Design Academy komt naar Amsterdam
Amsterdam, 13 juni 2015 –B.Amsterdam co-founder Ricardo van Loenen en NYCDA
Founders Jeremy Snepar en Zach Feldman, hebben, samen met wethouder Kajsa Ollongren,
een letter of understanding ondertekend in Brooklyn, New York. Hiermee wordt bevestigd dat
de New York Coding and Design Academy (NYCDA) vanaf september naar Amsterdam komt
om programmeercursussen te geven bij B.amsterdam.

De samenwerking tussen B.Amsterdam en NYCDA is een belangrijke stap voor beide partijen.
B.Amsterdam streeft er naar een zo compleet mogelijk ecosysteem te zijn voor haar
B.residents zodat hun bedrijven kunnen groeien en succesvol zijn. Voor NYCDA is
Amsterdam, waar de start up cultuur snel groeit, een perfecte plek om uit te breiden.

Oprichters van B.Amsterdam, Ricardo van Loenen en Guus Meulendijks, geven aan blij te zijn
met de komst van NYCDA. Dat een coding school van dit niveau structureel workshops komt
geven in Amsterdam is erg belangrijk om het start up ecosysteem van B.amsterdam en
Amsterdam in het geheel een boost te geven. Wethouder Kajsa Ollongren over de
samenwerking: “ Coding onderwijs staat hoog op de prioriteiten lijst van de gemeente
Amsterdam. We moeten onze jeugd voorbereiden op de banen van de toekomst die draaien
om software ontwikkeling. En ik vind het fantastisch dat New York expertise nu hiervoor naar
Amsterdam komt”

Over NYCDA
NYCDA is een coding school die intensieve workshops in web en mobiele app ontwikkeling
aanbiedt. Er zijn cursussen beschikbaar voor zowel beginners als ervaren ontwikkelaars en
zowel voltijd als deeltijd. Voor beginners zijn er cursussen gericht op HTML, CSS, Javascript,
Ruby/Sinatra/Rails en UX/UI design. Voor meer ervaren designers zijn er workshops in de
ontwikkeling van mobiele apps (iOS) en webtechnologieën als AngularJS.

Over B.Amsterdam
B.Amsterdam is een incubator die zich richt op het ‘bouwen van een Stad in een Gebouw’.
Alle functies en activiteiten die de binnenstad interessant maken, moeten een plek krijgen
binnen B.. Van sport tot horeca, van evenement tot dakpark en van wonen tot werken. Een
oud en afgeschreven gebouw wordt zo gevormd tot het gebouw van de toekomst: een
dynamische plek die ruimte biedt aan experimenten, ondernemers en creatieven.
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