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Personalia 

Naam Bart van Schijndel 

Adres Claustrum 11 

Postcode, woonplaats 6515 GH, Nijmegen 

GSM 06 – 21 80 88 21 

Email bartvanschijndel@cosys.nl 

Geboortedatum 8 september 1975 

Geboorteplaats Heeswijk-Dinther 

Nationaliteit Nederlandse 

Burgerlijke staat Ongehuwd samenwonend, 2 kinderen 

Rijbewijs B 

Aantal jaren IT-ervaring 11 

 

 

Profielschets 

Met mijn 11 jaren ervaring binnen de IT ben ik inmiddels door de wol geverfd. Alle facetten van de IT hebben in 

die periode de revue gepasseerd; van development tot functioneel en technisch ontwerp, van consultancy tot 

projectmanagement. 

Tijdens mijn loopbaan heb ik dus aan van alles kunnen proeven, en heb ik op die manier al doende ontdekt wat 

ik leuk vind, én wat ik goed kan: samen met de klant problemen en processen analyseren, en daar een 

passende (IT)-oplossing voor vinden. Mijn communicatieve vaardigheden en zijn technische achtergrond zorgen 

ervoor dat ik de vertaalslag kan maken tussen business en IT. 

 

 

Opleidingen 

1995 - 1998 Hogere Informatica aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch 

1993 - 1995 Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 

1987 - 1993 Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther 

 

 

Cursussen en certificeringen 

  certificering 

Persoonlijke ontwikkeling EAI Fundamentals n.v.t. 

Introduction to BizTalk Server 2006 n.v.t. 

ITIL Foundation - 

Microsoft 70-235 Developing Business Processes and Integration Solutions Using 

Microsoft BizTalk Server 2006 

v 

Microsoft 70-542 Microsoft Office Sharepoint Server 2007, Application 

Development 

- 

 

Competenties 

- sociaal - leergierig 
- creatief - stressbestendig 

- ondernemend - resultaatgericht 

 

Kwaliteiten 

- goede communicatieve vaardigheden 

- goed analytisch denkvermogen 

- beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

- kan goed werken in teamverband, maar is ook in staat individueel te werken 



 

 

Kenniskaart 

Programmeer-/ scripttalen  Serverproducten  

ASP *** IIS 6 *** 

ASP.NET ** IIS 7 * 

C# (vnl. 2.0) *** BizTalk Server 2006 *** 

Delphi * Sharepoint Server 2007 * 

PHP ** SQL Server 2000 *** 

VB 5/6 *** SQL Server 2005 *** 

VBA ** SQL Server 2008 ** 

XML, XSLT, XSD *** MySQL *** 

HTML *** Oracle * 

CSS ** MS Access *** 

JavaScript ***   

Java *** Methodieken  

Struts ** UML * 

  PRINCE2 * 

  RUP ** 

Operating Systems  ITIL v3 * 

Windows 95, 98, NT *** Design patterns * 

Windows XP ***   

Windows 2000 *** Tools  

Windows Server 2003 *** Visual Studio t/m 2005 *** 

Windows Vista *** JBuilder ** 

Linux * Zend ** 

  VMWare ** 

  VSS / Subversion *** 

  Office XP/2003/2007 *** 

  Visio 2003/2007 *** 

  XMLSpy ** 

    

  

* Basiskennis. Verkregen door training of kleine projecten. 

** Goed kennisniveau. Verkregen door projectervaring. 

*** Uitstekend kennisniveau. Verkregen door ruime, gespecialiseerde 

projectervaring. 

 



 

 

Werkervaring 

Cosys, Nijmegen Functie Software integratie consultant 

Periode 2008 – heden 

Technieken BPM, BizTalk, XML, XSLT, SOA, Sharepoint 2007, MS SQL 

Omschrijving Cosys is mijn eigen onderneming, waarbinnen ik actief ben als 

software integratie consultant. Hierbij leg ik mij toe op het 

bouwen van integratieoplossingen met behulp van BizTalk 

Server 2006, en help bedrijven om hun bedrijfsprocessen 

inzichtelijk te krijgen.  

 

Opdrachten: 

Scholen-samenwerkingsverband WSNS – Land van Cuijk te Cuijk 

Consultant 

feb 2010 – juni 2010 

BPM, Sharepoint 2007 (MOSS), SOA 

 

Binnen het samenwerkingsverband zijn ze bezig met een 

professionalisering van hun dienstenaanbod. Via een 

(Sharepoint) portal gaan afdelingen en teams langzaamaan 

steeds gerichter hun diensten aanbieden. 

Een van de eerste voorbeelden hiervan is de werkwijze van 

het zorgteam. Samen met het zorgteam heb ik hun diensten 

geïnventariseerd.  Waarvoor kun je bij het zorgteam 

terecht? En hoe gaat de afhandeling van je vraag dan in zijn 

werk? Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om deze 

diensten herkenbaar in het portal aan te bieden. 

 

 

Universal Music te Baarn 

BizTalk developer 

aug 2009 – mei 2010 

BizTalk, MS SQL, SOA, XML, XSLT, RUP 

 

Als ontwikkelaar in het BizTalk team van Universal heb ik 

bijgedragen aan de ontwikkeling en het onderhoud van de 

BizTalk oplossingen aldaar. Bij Universal maken ze gebruik 

van BizTalk Server 2006. 

 Ik heb mij er beziggehouden met het bouwen van 

messaging oplossingen (converteren en doorsturen van 

verkoopcijfers van 3rd parties, en intern doorsturen van 

royalty-gegevens), en het modelleren van bedrijfsprocessen 

in orchestrations (voor de grote wereldwijde 

muziek-release-management applicatie van Universal). 

Daarnaast ondersteunden wij ook het ServiceMarket team. 

De ServiceMarket was een patform waarbinnen allerhande 

diensten werden aangeboden binnen de hele organisatie.  

Een van de dingen die het BizTalk team daarbinnen ging 

doen, was PubSub als dienst leveren. De bedoeling was om 

mensen zelf in staat te stellen berichttypen aan te melden, 

en om ze zelf de subscriptions te laten regelen; dus zonder 

tussenkomst van de BizTalk developers. Hun rol in dit 

geheel zou zich gaan beperken tot die van adviseur bij het 

opstellen van de berichttypen. 

 

 



 

AutoRent te Veenendaal 

Consultant 

okt 2008 – mei 2009 

 

Hier heb ik het functioneel ontwerp geschreven van een 

online reserveringssysteem, om het hele proces rond de 

aanvraag en inzet van een huurauto te versnellen en te 

vergemakkelijken. 

 

  

Planon, Nijmegen Functie Consultant 

Periode 2006 - 2008 

Technieken Prince2 

Omschrijving Bij Planon was ik werkzaam bij de afdeling ICT maatwerk. Deze 

afdeling ontwikkelt klantspecifieke uitbreidingen aan het 

Planon-informatiesysteem, maar realiseert met name 

koppelingen tussen Planon en andere systemen. Dit waren 1-

op-1 koppelingen zijn, met behulp van bestanden of 

webservices. Maar we hebben ook koppelingen gerealiseerd via 

ESB’s en andere middleware toepassingen, zoals BizTalk, BPEL, 

Tibco. Hierin beperkte mijn rol zich tot het ontwerpen van de 

koppelingen.  

 

Mijn taken binnen de afdeling waren: 

• het opstellen en uitwerken van functionele en technische 

ontwerpen; 

• het realiseren van koppelingen; 

• het coördineren van werkzaamheden omtrent de 

binnengekomen maatwerkopdrachten;  

• het ondersteunen van sales medewerkers bij offerte- en 

aanbestedingstrajecten, en het opzetten van 

kostenramingen voor uit te voeren maatwerkopdrachten. 

 

Klanten waar ik o.a. projecten heb gedaan: 

KPN, Essent, ABN Amro, AFM, Ministerie van Justitie DJI, 

Ministerie van LNV, Gemeente Den Haag, Gemeente Eindhoven, 

TweeSteden ziekenhuis Tilburg 

  

ComtechDDS, Culemborg Functie Systeemontwikkelaar 

Periode 2003 - 2006 

Technieken C#, ASP, ASP.Net, Java, Struts, MySQL, XML, XSLT 

Omschrijving Binnen diverse projecten heb ik de specificatie van producten 

op mij genomen, en in teamverband gewerkt aan de realisatie 

ervan. Het betrof met name webapplicaties.  

 

Voorbeelden van projecten zijn: 

 

Try before you buy – Lexmark 

C#, MySQL 

 

Voor Lexmark hebben we een systeem ontwikkeld waarbij 

Europese  klanten een print sample aan konden vragen via 

internet. Op deze manier konden zij beslissen of ze al dan 

niet een Lexmark printer aan zouden schaffen. De front end 

bestond uit: 

• een website waarop potentiële klanten een foto 

konden indienen om af te laten drukken; 



 

• een terminal voor de begeleiders van het afdrukproces, 

waarop zij de voortgang van zaken konden monitoren 

en bijwerken. 

Bij binnenkomst van een aanvraag handelde de software, 

uitgevoerd als Windows Services, de volgende taken 

automatisch af: 

• De opgestuurde print samples werden voorzien van 

een reclametekst, waarna ze - load balanced - werden 

afgedrukt op de voor deze taak ingerichte print straat.  

• Een begeleidende brief werd, met behulp van XSL-FO, 

gegenereerd en afgedrukt 

 

Mijn taken binnen het project waren: 

• Het schrijven van het functioneel ontwerp van de 

terminal- en back end software; 

• Het realiseren van de terminalsoftware; 

 

Canon CIG Promotion – Canon (C# / ASP.NET project) 

C#, MySQL, ASP.Net, XML, XSLT 

 

Ter promotie van de EOS 350D en 400D, gaf Canon bij 

aankoop gratis compact flash cards cadeau. ComtechDDS 

was verantwoordelijk voor de distributie hiervan in 18 

Europese landen. Ter ondersteuning van dit proces heeft 

ComtechDDS software ontwikkeld, die ik heb ontworpen en 

(mede) ontwikkeld. Zo moest er voor elke aanvraag een 

persoonlijke brief worden opgesteld, in de juiste taal. Dit 

gebeurde automatisch door een aantal Windows Services. 

Daarnaast werd de definitieve distributie van de kaart in 

het systeem vastgelegd door middel van een barcode 

scanner. Hiervoor is een applicatie geschreven. 

 

Mijn taken binnen het project waren: 

• Het schrijven van het functioneel ontwerp van de 

terminal- en back end software; 

• Het realiseren van zowel de applicatie als de services. 

 

DocTrack – ComtechDDS (Java / Struts project) 

Java, Struts, MySQL, XML 

 

DocTrack is een interne applicatie waarmee 

projectmanagers de voortgang kunnen bijhouden van 

vertaaltrajecten. In XML kunnen workflows worden 

gedefinieerd, waarin alle stappen in een proces kunnen 

worden vastgelegd. DocTrack houdt dan voor je bij of het 

proces naar wens verloopt. 

  

Class Act, Den Bosch Functie Software Developer 

Periode 2001 - 2003 

Technieken VB6, ASP, JavaScript, MS SQL 

Omschrijving Hier heb ik gewerkt aan technisch uitdagende webapplicaties, 

gebouwd met behulp van VB6 en ASP. Ik was verantwoordelijk 

voor het ontwerp en de implementatie van software 

oplossingen; op zichzelf staand of passend binnen grotere, 

reeds bestaande systemen.  

 

Voorbeelden van projecten: 



 

 

Key Language Learning 

VB6, ASP, JavaScript, MS SQL 

Een applicatie waarmee online een vreemde taal geleerd 

kan worden. In het systeem was een grote set aan 

audiovisuele taaloefeningen beschikbaar. Met behulp van 

deze oefeningen kan de docent een voor de student 

passend leerprogramma opstellen. Deze applicatie is 

gebaseerd op een in-house ontwikkeld CMS, Silverbullet. 

Ik was binnen het project verantwoordelijk voor het 

ontwerp en de implementatie van de administratiemodule. 

Daarin kunnen administrators rechten toekennen aan 

(bepaalde  soorten) gebruikers, kunnen coördinatoren 

docenten en studenten aan elkaar koppelen, en kunnende 

docenten het werk van de studenten inzien en beoordelen. 

Daarnaast heb ik het score-systeem van de oefeningen 

ontworpen en ontwikkeld. 

 

 

Ready4Print 

Deze applicatie geeft mensen de mogelijkheid om hun 

documenten (wat voor documenten dan ook) snel en 

gemakkelijk aan te leveren aan de drukker.  

Klanten krijgen een printer driver ter beschikking, die een 

PDF genereert precies volgens de eigenschappen van de 

drukmachines bij de drukker. Die PDF wordt ge-upload, 

waarna de klant de bestelling vervolgens nog met wat extra 

gegevens kan aanvullen.  

Ik heb me in dit project met alle onderdelen 

beziggehouden; 

• Instellen van de printer drivers 

• Webformulieren voor de extra gegevens bij de 

bestelling 

• Ready4print portal; ready4print bood deze service aan 

uit naam van diverse drukkers. Elke drukker had zijn 

eigen wensen op het gebied van de formuliervelden, 

look en feel van de site, etc. 

  

Gamegate.com, Den Bosch Functie Game Developer 

Periode 1999 - 2001 

Technieken Java, Applets, MySQL, HTML, ASP, XML 

Omschrijving Hoofdmoot van mijn werkzaamheden was hier het bedenken en 

ontwerpen van spellen, en het uitwerken daarvan in de vorm 

van Java applets. Daarnaast heb ik er de interne websites voor 

kennisoverdracht opgezet en onderhouden, en was ik 

verantwoordelijk voor het opleiden van de mensen van ons 

Hongaarse ontwikkelteam. 

 


