
Leergang 
Java Development 



Java Development   
Developer in 3 maanden



Introductie
Met de leergang Java Development leert u in 24 dagen 
programmeren en kunt u na afronding aan de slag als 
junior Java Developer. In deze rol werkt u aan innovatieve 
software ontwikkel projecten en bent u betrokken bij het 
volledige traject van specificatie, ontwerp, realisatie, testen 
en opleveren van software producten. 

Java Developer in 3 maanden
Tussen februari 2015 en februari 2016 brachten bezoekers 
van itacademy.nl hun stem  uit over de vraag aan welke extra 
programmeerkennis behoefte is binnen organisaties in het 
Noorden. Van de ruim 500 reageerders was Java met 31% het 
meest in trek, met PHP (27%) daar vlak achter. Ook .NET en 
RUBY blijken (beide met 20% van de stemmen) populair. 
Met de leergang Java Development kan iedere organisatie 
die extra Java (backend) kennis nodig heeft haar personeel in 
3 maanden tijd bij of om laten scholen. 

De deelnemers gaan hands-on aan de slag en leren dus niet 
alleen de theorie betreffende Java, maar doen vooral ook 
ervaring op met het daadwerkelijke programmeren zodat 
deze na afronding direct in de eigen organisatie toegepast kan 
worden.  

IT Academy Noord-Nederland
In september 2014 is IT Academy Noord-Nederland 
opgericht door enkele toonaangevende organisaties in het 
Noorden. De IT Academy is onderdeel van de 
Hanzehogeschool Groningen en mede mogelijk gemaakt 
door Samenwerking Noord, de Rijksuniversiteit Groningen, 
Noorderpoort, Provincie Groningen en Gemeente Groningen.

Onze missie
“Door middel van open samenwerking tussen kennisinstellingen, 
bedrijven en organisaties state-of-the-art onderwijs en 
onderzoek bieden om in Noord-Nederland het innovatief 
vermogen te versterken, werkgelegenheid in ICT te stimuleren 
en een aantrekkelijke landingsplaats voor talent te zijn.”

■ Java
■ PHP
■ .NET
■ RUBY
■ Python



Deze missie realiseren we door:
• Het ontwikkelen en verzorgen van toonaangevend en 

vernieuwend ICT-onderwijs voor professionals.
Het uitvoeren van ICT-arbiedsmarktonderzoek.•
Het ICT-netwerk te verbinden in Noord-Nederland.•

Toonaangevend en vernieuwend onderwijs
We ontwikkelen onderwijs dat mede door de open 
samenwerking tussen bedrijfsleven, organisaties en 
kennisinstellingen vernieuwend, toekomstgericht en 
vraaggestuurd is. Door onze hechte samenwerking met het 
bedrijfsleven en overheden (o.a. via Samenwerking Noord) 
zijn we op de hoogte van de laatste trends en 
ontwikkelingen. Deze kennis gebruiken wij voor 
onderwijsontwikkeling (zowel mbo, hbo en wo). Met het 
combineren van de hoogstaande kennis van onze partners 
zetten we innovatieve en kwalitatief sterke opleidingen 
voor professionals neer.  

Praktische Zaken
De prijs per deelnemer voor de leergang Java Development is 
€ 4.995, (vrij van BTW). Het Oracle Certified Associate examen 
is niet bij de prijs inbegrepen.

Het is mogelijk om het eerste onderdeel van de leergang  
Java programmeren I - over te slaan. Een aangepaste prijs 
zal dan in overleg in rekening worden gebracht.  

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over 
een geschikte laptop. De specificaties kunnen bij ons worden 
opgevraagd.

Koffie, thee en een eenvoudige lunch is bij de prijs inbegrepen.



Opzet van het programma
Tijdens de eerste 8 dagen leert u de basis van het 
programmeren. Daarna heeft u een maand de tijd om extra 
te oefenen en/of zich voor te bereiden op het Java Oracle 
Certified Associate examen. Na een maand starten de 
overige 16 dagen van het traject. Tijdens deze dagen gaat 
u actief aan de slag met verschillende Java projecten.

De trainingsdagen bestaan uit een combinatie van theorie 
en praktijk. Per onderdeel wordt de theorie uitgelegd door de 
docent, waarna u aan de slag gaat met de opdrachten.

Programma

Duur VormFase

Java programmeren I 8 dagen Klassikaal

Data (n.t.b.) 

Examen Oracle Certified 
Associate (optioneel) 4 weken Zelf-studie

Java programmeren II 16 dagen Klassikaal

Jave programmeren I:               Java programmeren II:
Inleiding klassen en objecten Object georiënteerde Analyse en 

ontwerp
Zelf klassen maken Methodieken: Agile, Scrum, XP
Analyse en ontwerpen Databases: Postgress
Collecties Database ontwerp: normaliseren
Keuzes SQL
Herhalingen en algoritmen JDBC
Polyformie en overerving Hibernate/ JPA
Gebruikersinterface Hibernate gevorderd (relaties)

Server: Java POJO
Web: HTML/CSS, Javascript, Angular JS
Rest/ Spring Rest/ Json
SOAP/Springsws/ JAXB
Buildtooling: Maven, Jenkins
Kwaliteit: Junit, Sonar



Doelgroep & Resultaat
Doelgroep
Deze leergang is zeer geschikt voor medewerkers die zich willen 
laten bij- of omscholen tot Java Developer. Wilt u het volledige 
traject van specificatie, ontwerp, realisatie, tot testen en 
opleveren van software producten leren? Heeft uw organisatie 
iemand nodig die (backend) porgrammeerwerk kan verrichten 
aan websites? Dan is deze leergang uitermate geschikt.

Instroomeisen

Na afronding kunt u:
•  programmeren;
•  meebouwen aan complexe programma’s zoals games,

embedded software en applicaties voor internet en mobiele
apparaten;

•  analyseren, ontwerpen, plannen en vooral realiseren van soft
ware oplossingen;

• aan de slag als junior Java Developer.

Marc de Vries
Java Developer bij DUO

“De leergang geeft je een goede basiskennis van Java en bijbehorende 
frameworks zoals Spring en Hibernate. Er wordt veel aandacht besteed 
aan de praktijk met oefeningen en kleine projecten. Deze leergang is 
dan ook een goed startpunt om vervolgens aan de slag te gaan als Java 
Developer!”

Afgeronde HBO/WO opleiding (niet uitsluitend ICT) of MBO 
niveau 4 ICT opleiding. Er wordt van u verwacht dat u beschikt 
over basiskennis ICT: computerarchitectuur, databases en 
websites.



Wilt u meer informatie?
Telefoon 050 - 595 4400
info@itacademy.nl
www.itacademy.nl

@IT_Academy_NN

Zernikeplein 11, 9747 AS,
Kamer D2.35, Groningen

Postbus 30030, 9700 RM
Groningen
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https://twitter.com/IT_Academy_NN



