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Darwin uw Oracle 
specialist op maat 
 
Als Oracle Specialized 
Partner richt Darwin zich 
volledig op de optimale 
toepassing van Oracle 
oplossingen. 
 
Darwin geeft advies en 
ondersteunt op het gebied 
van Oracle architectuur, 
integratieoplossingen, 
applicatieontwikkeling, 
efficiënt licentie- en Oracle 
Cloud gebruik. Darwin is 
uw specialist voor het 
verzorgen van Oracle 
maatwerktrainingen en 
faciliteert voor u de 
instroom van jong IT-talent 
in uw organisatie. 
 
 
www.darwin-it.nl 
info@darwin-it.nl 
tel:070-2628871 

 

 
De wereld in beweging 
De technologie ontwikkelt zich in een hoog tempo. Lukt het u om de nieuwste  
ontwikkelingen op het gebied van Oracle/Java technologie bij te houden? Zijn 
uw medewerkers voorbereid om nieuwe technologieën in de praktijk toe te 
passen? Maakt u al optimaal gebruik van de nieuwe mogelijkheden die de 
Oracle producten en de Oracle Cloud u bieden? 
 

Opleidingsadvies 
Darwin helpt u om de kennisbehoefte in uw organisatie in kaart te brengen en 
adviseert u over de vorm, de inhoud en de tijdsduur van opleidingen en 
coaching. Darwin verzorgt een groot aantal Oracle opleidingen en kan deze 
opleidingen aan uw specifieke behoefte aanpassen, bijvoorbeeld in de vorm van 
een inspirerend Bootcamp voor starters, individuele opleiding in eigen tempo 
voor meer ervaren medewerkers of zogenaamde keukentafelsessies voor 
doorgewinterde professionals.  
 

Quick Learners concept 
"Kort en Krachtig" is ons devies.  Darwin hanteert haar Quick Learners concept: 
tijdens onze trainingen behandelen wij de theorie in kernpunten. We schetsen de 
context van het onderwerp in het brede Oracle portfolio en u oefent vooral veel 
hands-on met een praktijkcasus in onze workshopomgeving. Deze omgeving 
kunt u na de training ook thuis nog gebruiken. Op deze unieke wijze maken wij 
in korte tijd duidelijk wat de hoofdlijnen van de theorie zijn en hoe u valkuilen 
kunt vermijden. Van onze experts leert u hoe dit past in de snel veranderende 
Oracle wereld en hoe u het geleerde gebruikt in uw praktijkomgeving.  
 

Waarom Darwin ook bij ú kan werken 
Wij luisteren naar uw wensen, maatwerktraining is wat wij u bieden. Onze 
trainers hebben minimaal 10 jaar ervaring met Oracle technologie en zijn op 
meerdere gebieden van het Oracle portfolio gecertificeerd als consultant. Onze 
trainingen, workshops en Bootcamps zijn gebaseerd op de praktijkervaring van 
onze trainers. Wilt u training op een specifieke locatie, dag (avond) of wilt u 
bepaalde onderwerpen (niet) behandeld hebben? Wij passen de training aan 
aan uw wensen!  
 
Wilt u met ons van gedachten wisselen over wat Darwin voor u kan betekenen? 
Neem dan contact op met:    Sander Rekveld via training@darwin-it.nl, 
tel 06 1188 7544 of kijk op    www.darwin-it.nl/training    
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In onderstaand 
trainingen z
eLearning beschikbaar
Heeft u specifieke wensen qua inhoud dan bieden wij graag maatwerk training 
aan
een product, 
(technisch)projectleiders
maatwerk
 
Een volledig 
www.darwin

  

Oracle Overview
eBS (Functional) Overview

Oracle License Overview
Oracle Middleware 

Oracle Cloud Fundamentals
Oracle WebLogic Essentials

Oracle Service Bus Overview
Oracle voor Java ontwikkelaars

Fusion MiddlewareFusion MiddlewareFusion MiddlewareFusion Middleware

WebLogic voor ontwikkelaars
Oracle WebLogic Server Basic Administration

Oracle WebLogic Server Advanced Administration
Oracle Service Bus
Oracle BPM Suite
Oracle SOA Suite

Oracle ApplicationsOracle ApplicationsOracle ApplicationsOracle Applications
WebLogic Server 11g Tuning & Troubleshooting

Siebel for Business Analysts

Business IntelligenceBusiness IntelligenceBusiness IntelligenceBusiness Intelligence
Oracle BI Publisher (BIP)
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Oracle Trainingen 

In onderstaand overzicht vindt u de Oracle trainingen die wij 
trainingen zijn flexibel in te boeken qua datum en locatie en veelal ook 
eLearning beschikbaar, inclusief cursusomgeving in de C
Heeft u specifieke wensen qua inhoud dan bieden wij graag maatwerk training 
aan. Bijvoorbeeld een verkorte training als kennismaking
een product, of training voor specifieke doelgroepen zoals arc
(technisch)projectleiders. 80% van de door onze verzorgde trainingen bestaat uit
maatwerk. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor u te bespreken.

Een volledig trainingsoverzicht vindt u ook op onze website
www.darwin-it.nl/training  
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Fusion MiddlewareFusion MiddlewareFusion MiddlewareFusion Middleware    

Oracle BAM 
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Oracle ApplicationsOracle ApplicationsOracle ApplicationsOracle Applications    
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DatabaseDatabaseDatabaseDatabase    
Oracle Spatial Advanced    
Oracle Exadata for Quick Learners
Oracle Spatial 11g Basic 
Five Day DBA Bootcamp 
Oracle Enterprise Manager 

    
ExamentrainingExamentrainingExamentrainingExamentraining    
Examentraining WebLogic 

 
OntwikkeltoolsOntwikkeltoolsOntwikkeltoolsOntwikkeltools    
Oracle Java/ADF 
Oracle SQL en PL/SQL New Features
Oracle APEX 
Oracle APEX Advanced Workshop
Oracle APEX Mobile Workshop
Van TOAD naar SQL Developer
UPK eLearning Development & Best Practices
 

SecuritySecuritySecuritySecurity    
Oracle Identity & Access Management (AIM)

  
IntegratieIntegratieIntegratieIntegratie    
Oracle Application Integration Architecture
Oracle Oracle GoldenGate 
eBusiness Suite SOA Gateway
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