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Nieuws van Oracle
Oracle Academy introduceert nieuw 
Java-curriculum
In maart kondigde Oracle aan dat het programma-aanbod voor docenten 
en studenten uitgebreid wordt met Java. Daardoor zullen gecertificeerde 
docenten ook de Java-technologie kunnen integreren in hun lessenpakketten.

Enkele highlights uit het Java-aanbod 
van Oracle Academy:
•  Java Fundamentals en Java 

Programming-cursussen, op maat van 
middelbare scholen en verdergezette 
opleidingen van korte duur

•	 Een volledig portfolio van Java-
cursussen voor de uitgebreide 
hogere opleidingen 

•  Training voor docenten die de 
Java-cursussen willen geven

•  Java-wedstrijden voor studenten 

Java is de nummer 1 programmeertaal, 
met meer dan 9 miljoen ontwikkelaars 
wereldwijd. Het is één van Oracle’s 
doelstellingen om te blijven innoveren 
op gebied van Java, en het gebruik van 
de technologie verder te stimuleren met 
projecten zoals Oracle Academy en door 
nauw samen te werken met de Java 
community. Het nieuwe lessenpakket is 
beschikbaar vanaf volgend academiejaar.
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Oracle in het nieuws

Als internationaal bedrijf komt Oracle ook 
in Nederland regelmatig in de pers. Zo 
publiceerde vakblad Computable onlangs 
een uitgebreid opiniestuk over de vijf 
grootste misvattingen over Big Data. 

Daarnaast  bracht Computable 
ook een uitgebreid artikel over de 
implementatie van Fusion Middleware 
bij MN, pensioenuitvoerder en 
vermogensbeheerder. 

LEES DE ARTIKELS ONLINE:
Big Data
Fusion Middleware
                                                    

OBUG Benelux Connect 2012
De Oracle Benelux User Group is de vereniging voor gebruikers van 
Oracle-producten in de Benelux. Elk jaar organiseert de OBUG een 
evenement, waar verschillende Oracle-sessies gehouden worden. 

Dit jaar werd OBUG Connect 
georganiseerd op 24 april in Maastricht. 
Het werd opnieuw een groot succes. 
De meer dan 500 deelnemers  luisterden 
geboeid naar Oracle-sprekers zoals 
Andrew Sutherland, Senior Vice President 
Middleware EMEA, en Rajan Krishnan, 
Vice President Applications Product 
Development and Product Management 
EMEA. Voor een gedetailleerd overzicht 

van alle sessies kunt u terecht op 
www.obug.nl. Docenten mogen trouwens 
aan een gunsttarief deelnemen aan de 
OBUG. Noteer het evenement alvast 
in uw agenda voor volgend jaar!
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Interview 
Dulci Motman (ID College)
Hoe bereidt het ID College studenten 
voor op een carrière in de 21e eeuw?
DM: In het eerste semester krijgen 
onze studenten opdrachten die ze op 
de servicedesk moeten uitvoeren. Dit 
is hun eerste kennismaking met de ICT. 
Voor de vakinhoudelijke kennis volgen 
zij colleges waarin de theorie aan de 
hand van praktijkvoorbeelden wordt 
voorgeschoteld. Op basis van deze 
vakkennis krijgen zij reële projecten die 
ze zelfstandig uitvoeren. Door de fiftyfifty 
verdeling van klassikaal onderwijs en 
zelfstandig werken leren de studenten 
verschillende vaardigheden aan.

In het eerste jaar oriënteren de studenten 
zich op hun ICT-carrière. Ze worden hierin 
door hun studieloopbaanbegeleider 
ondersteund en kunnen, indien 
gewenst, altijd nog switchen naar 
een andere ICT-opleiding. Het komt 
geregeld voor dat studenten die 
gekozen hadden voor bijvoorbeeld 
applicatie-ontwikkelaar switchen naar 
netwerkbeheer of naar media developer. 

Hoe wordt er voeling gehouden 
met de zakenwereld?
DM: Het ID College maakt gebruik van 
docenten uit de praktijk. Hierdoor krijgen 
de studenten praktische informatie en 
tips van experts, die uit eigen ervaring 
spreken. Daarnaast worden gastdocenten 
uitgenodigd voor het geven van colleges. 

Om ervoor te zorgen dat de opleiding 
voldoet aan de vraag van het bedrijfsleven 
werken wij samen met bedrijven 
om samen de opleiding op het juiste 

niveau te houden. Aan het eind van 
de stageperiodes van de studenten 
wordt deze met de stagebegeleider 
geëvalueerd. Op die manier krijgen 
ook wij vanuit het bedrijfsleven 
verbeterpunten aangereikt. 

Wat houden de stages van 
de studenten precies in?
DM: De opleiding duurt vier jaar, en 
tijdens die periode gaan ze twee keer een 
half jaar op stage. De eerste stageperiode 
is voor de studenten een belangrijke 
ontwikkelingsperiode, want hier doen 
zij hun eerste praktijkervaring op. Naast 
het standaard curriculum bereiden we 
de studenten ook voor op de stage 
door colleges te geven in onder andere 
gesprekstechnieken en solliciteren. 

U neemt dit jaar deel aan de 
Introduction to Computer 
Science trainingssessie. Wat zijn 
uw ervaringen tot nu toe?
DM: Introduction to Computer Science 
is gericht op SQL, dat een belangrijk 
onderdeel is van ons ICT-curriculum. 
Om de colleges goed te verzorgen 
heb ik besloten de opleiding te 
volgen, zodat ik gecertificeerd Oracle-
trainer kan worden en het materiaal 
kan gebruiken in mijn lessen. 

Dit is mijn eerste jaar als ICT-docent, 
hiervoor heb ik onder andere bij KPN 
als business analist meegewerkt aan de 
invoering van Oracle Fusion Middleware. 
Ik ben heel positief over Oracle als 
system integrator én als opleider. 

IN ELKE EDITIE VAN DE 
NIEUWSBRIEF LATEN 
WE EEN DOCENT AAN 
HET WOORD OVER ZIJN 
ERVARING MET ORACLE. 
Wil u uw verhaal kwijt? 
Laat het ons weten via
oracle_education@outsource.be 

OVER 
DULCI MOTMAN

Docent ICT
 
ID College 

mailto: oracle_education@outsource.be
mailto: oracle_education@outsource.be
mailto: oracle_education@outsource.be
mailto: oracle_education@outsource.be
mailto: oracle_education@outsource.be
mailto: oracle_education@outsource.be
mailto: oracle_education@outsource.be
mailto: oracle_education@outsource.be


Projecten Oracle Academy
Gastcolleges
Op zaterdag 10 maart ging Dieter 
Deramoudt, Senior Manager Solution 
Architecture bij Oracle, langs bij de 
Universiteit van Antwerpen voor een 
gastcollege tijdens de TouW studiedag 
van de Open Universiteit. De sessie 
“Donkere wolken boven ICT” ging 
over Cloud Computing en Big Data.

Ward Schoonejans, Principal CRM 
Sales Consultant bij Oracle, nam op 
29 maart deel aan een panelgesprek 

tijdens de jobbeurs van de HUB. Tijdens 
dit panelgesprek konden studenten 
al hun vragen kwijt over stages, 
carrièremogelijkheden, nodige skills, etc.  

Op 15 mei gaat Oracle langs bij de Howest 
voor een gastcollege over BI en BI-tools.

Wilt u ook een Oracle-expert aan 
het woord laten tijdens één van 
uw lessen? Laat het ons weten via 
oracle_education@outsource.be. 

MEER INFORMATIE: 
oracle_education@outsource.be

Nog geen lid van de Oracle Academy 
community op LinkedIn? En nog 
geen volger van @OA_NL op Twitter? 
Klik op de icoontjes links om daar 
verandering in te brengen!

VOLG ONS VIA 

Twitter & LinkedIn
Oracle Academy wil graag de dialoog 
stimuleren tussen Oracle en de 
docenten, maar ook tussen de docenten 
onderling. Daarom zijn we sinds een 
tijdje actief op Twitter en LinkedIn. 
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