
trainingen 2009XML - UML - SOA

Deze cursus duurt vijf dagen, van 9.30 - ca. 16.30 uur. Tussen 12.00 

- 12.45 uur is er lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele dag 

beschikbaar.

Kosten & lestijdenu

De cursus kost EUR 2495,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief 

cursusmateriaal, deelnamecertificaat, lunches en consumpties.

XML Academy voor .NET 

ontwikkelaars
(ACAXMLNET00)

Het traject start met een ééndaagse introductie in XML. Vervolgens 

wordt de verworven kennis uitgediept in drie cursussen van in totaal 9 

dagen.In tegenstelling tot andere Academies in het Twice-curriculum 

veronderstelt het XML-traject een grote discipline van de deelnemers: 

er is (vooralsnog) geen sprake van mentoring of cases.Let op:* De 

trainingen kunnen worden gevolgd tot 24 maanden na 

aanvangsdatum van de eerste training. * Het traject wordt in 1 keer 

gefactureerd en deze factuur dient voorafgaand aan de eerste training 

te zijn voldaan.* Na doorlopen van het traject heeft men voldoende 

bagage om, ondersteund door het proefexamen WL-IBM-141, het 

examen IBMTST142 af te leggen. Proefexamen en examen zijn in de 

prijs inbegrepen.

Onderwerpenu

Stap 1* XML100 - XML Introduction (1 dag)Stap 2* XML200 - 

Presentation of XML Documents using Stylesheets (3 dagen)Stap 3* 

XML300 - XML Schema Development (3 dagen)Stap 4* MOC2663 - 

Programming with XML in the .NET Framework (3) Stap 5* 

WL-IBM-141 - Whizlabs XML Certification (Test 141) Kit * IBMTST142 

- Test 142: XML and Related Technologies

Instapniveauu

Bij aanvang van dit traject is geen specifieke voorkennis vereist, maar 

vooral voor de laatste module is kennis van programmeren in C# of 

VB.NET of een vergelijkbare programmeertaal vereist.

Opzetu

Deze cursus duurt 10 dagen, van 9.30 - ca. 16.30 uur. Tussen 12.00 - 

12.45 uur is er een lunch in buffetvorm. Koffie, thee en frisdrank zijn 

de gehele dag beschikbaar.

Kosten & lestijdenu

De cursus kost EUR 3595,00 per persoon, excl. BTW
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