
Windows 8
App Development cursus

College of MultiMedia    |   Egelenburg 150-152, 1081 GK  Amsterdam   |   tel 020 462 3939   |   fax 020 462 3930

www.cmm.nl   |   info@cmm.nl   |   MultiMedia Education B.V.   |   K.v.K. Amsterdam 33291946   |   Rabobank 32.46.75.232

Windows 8 en Windows Phone hebben het nieuwe 
Windows tijdperk ingeluid. De Windows Store vormt een 
enorme markt voor bedrijven en ontwikkelaars om apps 
te verspreiden en te vermarkten. Het is nu mogelijk om 
onderdeel te worden van dit ecosysteem. De eerste stap 
richting je toekomst met Microsoft technologie begint 
met College of MultiMedia's nieuwe cursus 'Introductie 
C# en .NET' en 'Windows 8 App Development'. 

Wat ga ik leren?
Tijdens deze 5-daagse cursus leer je hoe je Apps ontwikkelt 
voor Windows 8 en Windows RT. We beginnen met de basis, 
namelijk een grafische user interface (GUI) die we verbinden 
aan een C# programma. Daarna gaan we ons verdiepen in 
beide kanten van het bouwen van een App. 
We zullen kijken naar specifieke kenmerken van Windows 
8, zoals de Charms, printen en natuurlijk de multi-touch inter-
face.  Ook zullen we behandelen hoe je data kan downloa-
den van het internet en hoe je deze kan bewaren in je App. 
Kortom: tijdens de cursus leer je alles wat je nodig hebt om 
zelfstandig Apps te kunnen ontwikkelen.

Voordeelpakket
De cursus wordt ook aangeboden als onderdeel van een 

speciaal geprijsde "Windows 8 App Programmer bundel" van 
in totaal 8 dagen.

Boek
Bij de training krijg je het boek 
'Windows 8 Apps with XAML and C#' 
van Adam Nathan. 

Info
Cursusduur:  5 dagen
Lestijden: 10.30 - 17.30 uur incl. pauzes en lunch
Lesmateriaal: Een reader samengesteld door de trainer 
Kosten:    Zie de CMM cursussen prijslijst 

Voor wie?
Deze cursus is uitermate geschikt voor ontwikkelaars die 
Windows 8 en/of Windows Phone apps willen ontwikkelen.

Benodigde voorkennis
Van alle cursisten wordt de volgende voorkennis verwacht:

• Je dient de cursus “Introductie C# en .NET” te hebben 
gevolgd of een vergelijkbare cursus.

• Een afgeronde informatica-studie (of vergelijkbare)  
is een pre.

• Beheersing van de Engelse taal, het boek en de online 
documentatie zijn in het Engels.

 

Wat je verder nodig hebt
• Je eigen Windows 8 apparaat met touchscreen (geen 

Windows RT of Windows Phone, want we gaan de  
programmeeromgeving erop installeren) 
 

Onderwerpen in de cursus

Een app bouwen

• Layout
• Interactie
• App lifecycle model

De voorkant van de App (XAML)
• Containers
• Content Controls
• Items Controls
• Tekst
• Afbeeldingen, beeld en geluid

De achterkant van de App (C#)
• Data binding
• Data
• Charms
• Extensions
• Sensors en andere apparaten



C# en .NET 
Introductie cursus
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Op meer dan 85% van alle bureaus staat een Windows PC. 
Ook op de tablet en smartphone markt is Windows sterk 
in opkomst. Via de Windows Store is het nu voor iedereen 
mogelijk om onderdeel te worden van dit ecosysteem. De 
eerste stap richting je toekomst met Microsoft technolo-
gie begint met College of MultiMedia's  nieuwe cursussen 
'Introductie C# en .Net' en 'Windows 8 App Development'. 

Wat ga ik leren?
De taal C# wordt gebruikt om Apps te ontwikkelen voor het 
Microsoft platform. C# geeft toegang tot Windows Phone, 
Windows tablets, Windows desktops, alle technologieën die 
op Microsoft servers draaien en in de cloud. 
'Introductie C# en .Net' is een 3-daagse cursus die door  
Dennis Gruijs, Windows app-ontwikkelaar gegeven wordt.  
De cursus richt zich specifiek op delen van de taal die nodig 
zijn voor het ontwikkelen van je eigen apps. 
C# is een levende taal die constant wordt verrijkt door  
Microsoft. De huidige versie is C# 5.0, welke speciale  
vereenvoudigingen bevatten voor het werken met  
high-performance apps, databases en xml. De training  
omvat ook de belangrijkste delen van .Net, wat een biblio-
theek is van data containers en utilities die in elke Microsoft  
toepassing wordt gebruikt. In deze cursus leer je program-
meren in C#, wat een voorwaarde is om deel te nemen aan 
de vervolgcursus  “Windows 8 App Development”.

Voordeelpakket
De cursus wordt ook aangeboden als onderdeel van een 

speciaal geprijsde "Windows 8 App Programmer bundel" van 
in totaal 8 dagen.

Boek
Bij de training krijg je het boek  
'C# 5.0 In a Nutshell' van  
Joseph Albahari en Ben Albahari.

Info
Cursusduur:  3 dagen
Lestijden: 10.30 - 17.30 uur incl. pauzes en lunch
Lesmateriaal: Een reader samengesteld door de trainer 
Kosten:    Zie de CMM cursussen prijslijst 

Voor wie?
Deze cursus is uitermate geschikt voor ontwikkelaars die 
Windows 8 en/of Windows Phone apps willen ontwikkelen.

Benodigde voorkennis
Van alle cursisten wordt de volgende voorkennis verwacht:
• Je moet al ervaring hebben met programmeren. PHP/

MySQL, Java, JavaScript, C++ of Objective-C zijn  
passende mogelijkheden.

• Een afgeronde informatica-studie (of vergelijkbare)  
is een pre.

• Beheersing van de Engelse taal, het boek en de online  
documentatie zijn in het Engels.

Wat je verder nodig hebt
• Je eigen Windows 8 apparaat met touchscreen (geen 

Windows RT of Windows Phone, want we gaan de  
programmeeromgeving erop installeren).

Onderwerpen in de cursus
 
De programmeertaal C#

• Classes, objecten en methoden

• Variabelen, data types en expressies

• Control statements

• Delegates

• Multitasking

.Net framework

• Werken met getallen, strings en XML

• Interfaces

• Collection classes

• Linq

• Streams


