
 
 
HeadStart Microsoft SQL 2005 
 
Speciaal voor u ontwikkeld; Uniek in Nederland 
 
 
Maak een flitsende start met Microsoft SQL 2005  
 

1. What’s new in SQL 2005 
2. Hoe kan ik mij certificeren? 

 
 
What’s new in SQL 2005 
SQL Server HeadStart 
 
U bent heel nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden die Microsoft SQL Server 
2005 u kan bieden. Maar om nu even 9 
dagen training te volgen dat past niet in 
uw agenda, of in uw budget. 
 
Microsoft maakt het u echter al een stuk 
makkelijker om naar de nieuwe SQL 
Server te kijken met een 9-tal gratis  
e-Learning cursussen en dat biedt 
natuurlijk perspectieven! Maar alleen leren 
is wel erg alleen, daarom biedt NewLevel 
u:  
 
SQL Server 2005 HeadStart 
 

• Gratis e-Learning 
• Een weblog om te communiceren 

met andere studenten en onze 
expert. 

• 3 dagen Chalk & Talk en 
praktijksessies met Hands-on 
Labs  

• Een waardevol naslagwerk van 
Microsoft Press 

• Ondersteuning van onze        
SQL experts  

 
Dit unieke traject biedt u de mogelijkheid 
om begeleid uw weg vinden in de nieuwe 
features van Microsoft SQL Server 2005 
en wordt u ook geattendeerd op 
waardevolle informatie bronnen binnen 
Microsoft en op het Internet. 
 
 
 
 
 
 

 

De drie dagen Chalk & Talk en 
praktijksessies met Hands-on Labs  
richten zich op de drie job-roles in de SQL 
Server 2005 omgeving; 
 

• Database Administration;             
e-learningcode: SQL2K5 ADM 
(2936, 2937, 2938) 

• Database Development;               
e-learningcode: SQL2K5 DEV 
(2939, 2940, 2941) 

• Business Inteligence;                    
e-learningcode: SQL2K5 BI (2942, 
2943, 2944) 

 
Hierbij kunt u via het weblog al aanvragen 
doen voor verdieping van bepaalde  
onderwerpen uit de e-Learning modules, 
of gewoon uw vragen stellen. Tijdens de 
Chalk & Talk en praktijksessies met 
Hands-on Labs kunt u kiezen: 

• òf u luistert naar de uitleg bij een 
bepaald onderwerp  

• òf u gaat praktisch aan de slag 
gaat met SQL Server 2005. 

 
Uw Pakketprijs: € 1.500,00  
 
 
 NewLevel: Your Level!!!! 



SQL Server 2005 CerTTrack  
 
 
Hoe kan ik mij certificeren? 
 
Zoals u mogelijk hebt vernomen, komt er 
voor Microsoft SQL Server 2005 geen 
Microsoft Certified Database Administrator 
(MCDBA) certificering. In plaats daarvan 
kunt u via het pad Microsoft Certified 
Technical Specialist (MCTS) doorgroeien 
naar Microsoft Certified IT Professonal 
(MCITP) op het gebied van; 
 

• Database Administration 
• Database Development 
• Business Inteligence 

 
Op dit moment zijn al deze examens nog 
niet beschikbaar. 
 
Het eerste examen dat beschikbaar komt 
is dat voor MCTS: SQL Server 2005. Of dit 
nu uw eerste certificering is voor Microsoft 
SQL Server, of dat u al gecertificeerd bent 
als MCDBA voor SQL Server 2000, maakt 
niet uit. Dit examen is zowel de basis van 
het nieuwe certificering traject, als van het 
upgrade traject voor MCDBA. 
 
Dit examen met de code 70-431 is ook als 
eerste beschikbaar in de nieuwe 
certificering. Het wordt verwacht medio 
januari of begin februari. 
 
Nu nog de voorbereiding op dit examen: 
 
Hiervoor wordt kennis verwacht van basis 
database beheer, basis database 
ontwikkeling, het maken van database 
queries en van XML.  
 
De cursussen van Microsoft zijn echter 
nog in ontwikkeling. Een aantal van deze 
trainingen worden verwacht halverwege 
het tweede kwartaal van 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
NewLevel: Your Level!!!!  

 

 
In de tussentijd kan NewLevel.nl het 
volgende voor u betekenen: 
 
Voor de invulling van de kennis voor het 
maken van database queries en van XML, 
wordt M-2071 twee dagen verlengd met 
specifieke uitbereidingen voor SQL Server 
2005 en XML.  
Voor de inhoud van de Database 
Administration en Database Development 
baseren we ons op de gratis e-Learning 
cursussen van Microsoft. Naast 2 dagen 
Chalk & Talk en praktijksessies met 
Hands-on Labs, ondersteuning van onze 
SQL experts via weblog en een 
naslagwerk van MS Press, vormen deze 
een goede basis voor het examen. 
 
SQL Server 2005 CerTTrack 
 

• Vierdaagse Instructor led training 
• Een weblog om te communiceren 

met andere studenten en onze 
experts 

• 3 dagen Chalk & Talk en 
praktijksessies met Hands-on 
Labs  

• Een waardevol naslagwerk van 
Microsoft Press 

• Ondersteuning door onze        
SQL experts  

 
Uw Pakket prijs: € 2.500,00 
 
De synergie 
 
Om te bepalen welke route voor u het 
meest geschikt is, bieden wij een 
telefonische kennis inventarisatie aan. Zo 
zorgen wij ervoor dat uw opleiding u als 
gegoten past! 
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