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email rogier.vanderlinde@odisee.be

name Rogier van der Linde
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country Belgium

country_code BE

jobs {lecturer, web developer, co-manager}

interests {web apps, user experience design, Wordpress development}

favorite_pet NULL
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1. kan veranderen

8. en 9. kan gesplitst worden

2. kan gesplitst worden

6. en 7. kan afgeleid worden uit zip én uit country

5. kan afgeleid worden uit city

3. kan afgeleid worden uit birthdate
4. veranderlijk in de tijd

de tabel waartoe dit record behoort bevat blijkbaar minstens 9 ontwerpfouten!



DOELSTELLINGEN
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• De algemene begrippen van database 
systemen begrijpen: basisprincipes, 
toepassingsgebied, historiek…

• De juiste terminologie van database 
systemen leren kennen en gebruiken

• Business requirements kunnen omzetten 
in een conceptueel database model

• Een conceptueel model kunnen vertalen 
in een fysisch database model

• Soft skills: leren plannen, rapporteren, 
communiceren, presenteren



BELANG VAN PLANNING
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Wat kan allemaal fout lopen bij het ontwerp
of planning van

• een gerechtsgebouw of een woning?
• een vakantie?
• ERP software?
• een website?

Hoe zou je deze fouten kunnen oplossen?

Ø ontwerpfouten zijn vaak zeer moeilijk en duur te herstellen
Ø deze cursus leert je de basis van degelijk ontwerp



WERKWIJZE

WEKELIJKSE SESSIES
§ wekelijkse sessies met telkens theorie, 

uitleg en oefeningen
§ twee theorietesten, week op voorhand 

aangekondigd

CASUS
§ ontwerpoefening in groep uit te werken
§ presentatie in de laatste weken

EXAMEN
§ examen: theorie + ontwerpoefening



CURSUSMATERIAAL

TOLEDO
§ de slides verschijnen wekelijks op Toledo

[OPTIONEEL] ORACLE ONLINE CURSUS
§ een groot deel van deze cursus is hierop gebaseerd
§ presentaties van deze cursus ook te vinden op Toledo

[OPTIONEEL, €67] BOEK: DATABASE SYSTEM CONCEPTS
§ uitstekend basis handboek databanken, geschikt voor alle 

databank vakken uit de opleiding
§ te kopen via bol.com
§ prima samenvattende presentaties zijn ook hier gratis te vinden

https://www.bol.com/nl/p/database-system-concepts/1001004007613301/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002008M-G-59827798480-S-473834272725-1001004007613301&gclid=Cj0KCQjwz93cBRCrARIsAEFbWsiBc3M_91tC1JJKuDxNVC2xj4wXhxJl0dRTHkD1gg5gIJ83kea7ZpsaAobXEALw_wc
http://codex.cs.yale.edu/avi/db-book/db6/slide-dir/index.html


BENODIGDHEDEN
§ aanbevolen: een papieren farde om 

je wekelijkse oefeningen bij te 
houden

§ fluo marker
§ tekenstift, 1-2mm, zwart



EVALUATIE

CIJFERVERDELING
§ 20% twee testjes op Toledo
§ 40% casus in groep
§ 40% schriftelijk examen

! LET OP !

eindcijfer = examen < 8 ? 
Math.min(examen, eindcijfer) : eindcijfer;

Vertaald: indien je op het examen minder dan 8/20 haalt, is het eindcijfer het 
laagste van het normale gemiddelde en dat van het examen.


