
Nascholingsprogramma voor Informaticadocenten

Oracle, Microsoft ,IBM en Cisco (deel uitmakend van Platform Diversiteit in IT) bieden 
informaticadocenten in het voortgezet onderwijs gratis nascholing aan, in samenwerking 
met VHTO. De nascholing bestaat uit vier avondbijeenkomsten (van 17:00 tot 21:00 uur, 
inclusief diner) die plaatsvinden bij de genoemde bedrijven in Utrecht en Amsterdam.

Wanneer en waar vinden de bijeenkomsten plaats?
12 september 2017  Oracle
19 september 2017  Microsoft 
26 september 2017  IBM
3 oktober 2017    Cisco

Inhoud nascholing
De nieuwste ontwikkelingen op IT-gebied worden belicht en de bedrijven presenteren 
hun visie op de toekomstige arbeidsmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar het belang van 
diversiteit en de participatie van meisjes in de IT.  
De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn:

Oracle:  IT biedt ultieme shopping ervaring
Microsoft:  De Microsoft Hololens, de Microsoft Kinect en het nieuwe leren en 
  programmeren
IBM:  Het Poseidon project, Watson/Cognitive Computing en de IBM Interactive  
  Experience
Cisco:    Het Internet of Everything en Cyber Security in een wereld waar alles ver 
  bonden is

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen naar aanleiding van deze flyer? Stuur een e-mail 
naar digivita@vhto.nl of bel 020 888 4220
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Locatie 

Oracle Nederland B.V. 
Hertogswetering 163 - 167 

3543 AS  UTRECHT 

Vergaderruimte: Aarde & Lucht 

 

 

Oracle heet u van harte welkom voor de sessie uit de serie van het nascholingsaanbod voor 

informaticadocenten dat is georganiseerd vanuit het Platform DIT. Dit keer hebben we gekozen voor het 

onderwerp “IT biedt ultieme shopping ervaring”. Uiteraard schenken we ook aandacht aan de inwendige mens, 

zoals hieronder aangegeven in de agenda. 

 

We kijken uit naar uw komst! 

 

Start: 16:45 uur 

Receptie: tel. 030 – 669 9000  

 

 

AGENDA 

 

12 september 2017 

16:45 Inloop en ontvangst (catering is voorzien)  

17:15 Inleiding:  Meisjes en ICT Esther van Schaik - VHTO 

17:35 Welkom en inleiding over Oracle Jannie Minnema - Oracle 

17:45 IT biedt ultieme shopping ervaring   -  deel 1 Anita Middelkoop – Oracle & 

Carolien Nies  - Oracle 

Dani Taapken - Oracle 

 

18:45 Pauze (catering is voorzien)  

19:00 IT biedt ultieme shopping ervaring   -  deel 2 Anita Middelkoop – Oracle & 

Carolien Nies- Oracle 

Dani  Taapken - Oracle 

 

20:00 Brainstorm/discussie lesmateriaal (wat te gebruiken in de les) Allen 

20:15 Einde bijeenkomst   

 

Contactpersonen 

Harriët van der Molen – tel. 030 – 669 9601 

Jannie Minnema – tel. 030 – 669 9231 

Ria Lagerweij – tel. 030 – 669 9126 
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Routebeschrijving  
NB  

De Hertogswetering is nog niet in alle navigatiesystemen opgenomen.  

Gebruik dan 'Proostwetering' om in de buurt te komen.  

Let op! Komt u voor een cursus of een evenement, parkeer uw auto dan in de parkeergarage van “The Wall”. 

Gebruik daarvoor de rechter oprit naast McDonalds, P3. Deze inrit is met een Oracle bord aangegeven! Een 

(gratis) uitrijkaart is beschikbaar via onze receptie. 

  
MET DE AUTO  
Vanuit Utrecht (A2)  

Neem de A2 richting Amsterdam.  

Neem afslag 6+7 (Ring Utrecht/ De Wetering).  

Neem na 100 meter afslag 7 (Het Zand/ De Wetering).  

Ga bovenaan de afslag bij de verkeerslichten linksaf.  

Volg de weg (= Soestwetering), ga bij de verkeerslichten rechtdoor; de weg maakt een bocht naar links.  

Ga bij het 3e verkeerslicht ná deze bocht naar links, richting McDonald's en vóór McDonald's naar  

rechts richting Oracle. De parkeergarage links is voor medewerkers; bezoekers kunnen boven parkeren:  

neem daarvoor de helling naar boven.  

 
Vanuit Amsterdam (A2)  

Neem de A2 richting Utrecht.  

Neem de parallelbaan ter hoogte van afslag 6 (Maarssen) t/m 8.  

Vervolgens afslag 7 (Leidsche Rijn/ Utrecht Centrum/....)  

Ga bij de verkeerslichten rechtsaf.  

Volg de weg (= Soestwetering), ga bij de verkeerslichten rechtdoor; de weg maakt een bocht naar links.  

Ga bij het 3e verkeerslicht ná deze bocht naar links, richting McDonald's en vóór McDonald's naar  

rechts richting Oracle. De parkeergarage links is voor medewerkers; bezoekers kunnen boven parkeren:  

neem daarvoor de helling naar boven.  

 
Vanuit Hilversum (A27)  

Neem de A27 richting Utrecht.  

Neem afslag 31 (Ring Utrecht Noord/ Maarssen).  

Ga bij de verkeerslichten rechtsaf.  

Volg de N230 (via de Albert Schweitzerdreef die overgaat in de Karl Marxdreef).  

Ga aan het einde van de weg bij de rotonde rechtdoor richting Maarssen (Zuilense ring).  

Volg - net voor de A2 - de borden De Wetering/ Vleuten.  

Ga over de A2 bij de 2e stoplichten linksaf (Nieuwe Wetering).  

Ga bij de T-splitsing rechtsaf (Proostwetering die overgaat in de Hertogwetering).  

Na een paar honderd meter ziet u links The Wall; helemaal op het eind (ná McDonald's) zit de inrit naar  

Oracle. De parkeergarage links is voor medewerkers; bezoekers kunnen boven parkeren: neem  

daarvoor de helling naar boven.  
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MET HET OPENBAAR VERVOER  

Met de bus: De dichtsbijzijnde haltes zijn Soestwetering (bus 10, 19, 30, 48) en Jazzsingel (bus 19, 39). De lijnen 

19 en 39 rijden van en naar station Utrecht CS. Zie www.9292.nl  

Met de trein: Er rijden treinen tussen Utrecht Leidsche Rijn en Utrecht CS en tussen Utrecht Leidsche Rijn en 

Woerden/Den Haag. Zie www.9292.nl  

De loopafstand van/naar het station is circa 8 minuten. 
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