
Curriculum V  itae  

PERSONALIA

Naam           Marcel
Achternaam     Maatkamp
Adres          
Postcode       
Woonplaats     
Telefoonnummer 
E-mail         m.maatkamp@gmail.com
website http://www.linkedin.com/in/marcelmaatkamp
Geboortedatum  30 november 1972
Geboorteplaats Neede 

Nationaliteit  Nederlandse
Rijbewijs      B

WERKERVARING

naam 3voor12

url http://3voor12.vpro.nl

omschrijving De nederlandse muziek-portal, met meer als 5400 bands en 15.000 
audio- en videofragmenten, met festival-sites voor online 
verslaglegging van festivals als Pinkpop  en Lowlands waarbij mensen 
een online community en een eigen weblog kunnen bijhouden.

functie verbeteren community-aspect, het mogeijk maken embedded video in 
weblogposts, rss-feeds en het verbeteren van de redactionele backend, 
maken van de festivalsites van zowel de frontend als de backend

technieken spring jsp jstl taglfiles dwr rss (rome) tomcat oscache

naam cinema

url http://cinema.vpro.nl

omschrijving De nederlandse filmsite met meer als 40.000 films en 80.000 personen, 
waar mensen naast films kunnen beoordelen ook een gids van televisie 
en bioscoop kunnen raadplegen en hier een emailservice van aan 
kunnen leggen.

functie maken van de imports televisie- en belbios-gegevens (http(s), xml, 
xst), het afbeelden van de bioscoop- en televisie-ladders (mmbase, jsp, 
jstl) en het doorrekenen en versturen van de wekelijkse mailing naar 
gebruikers (sql en stored procedures, xml, xstl, pop)

technieken sql xml jsp jstl xslt jstl 

naam overig

functie commiter mmbase, maken van de mobiele sites van de VPRO voor kpn 
en vodafone, chatbox voor oa. Wim de Bie en de Plantage, koppeling 
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tussen de database en externe systemen, kantine-menu rss-feed, 
beheer 8 digitale radiokanalen, contact-persoon  UPC en KPN, 
javascript uitklapmenu hollanddoc themakanaal, villa-groepies website 
(backend en frontend), xml nieuwsartikelen en quiz digitaal televisie 
themakanaal 3voor12 voor UPC-Digital en meer..

technieken imode, pml, cocoon, groovy en beanshell, rmmci, informix sql, jsp, jstl, 
javascript, dwr, rome

OPLEIDINGEN 

1995 – 2000 Hogere Informatica (HIO) aan de Hogeschool Enschede

 Stages
● Universiteit Twente, Enschede
● Mart (DiMS), Lichtenvoorde 

 Afstudeerplaats 
● VPRO Digitaal, Hilversum

discovery externe media via een jini-achtige omgeving 

1991 – 1995  Technische Computerkunde aan de MTS, Hengelo

 Stages
● Holland Computer Systems, Hengelo
● Rijkswaterstaat, Middelburg

CURSUSSEN

2006 Spring training bij Twice 

2006 Spring training bij Xebia

2005 Sun Certified Programmer Java 1.4

2004 xml and xslt training bij Twice 

VAARDIGHEDEN EN INTERESSES

Talen Nederlands, Engels en Duits

Technieken mmbase, ant, cvs, svn, uml, tomcat, orion, squid, jsp, jstl, taglibs, 
tagfiles, javascript, xml xslt, sql, j2se 1.4 / 1.5, j2ee 5, el, cocoon, acegi, 
spring, oscache, ehcache, ajax, dwr, httpunit, junit, jmeter, jdbc, 
informix, pml, imode, google-gadgets, ssh, podcasts, jfreechart, lucene

Tools eclipse, myeclipse, squirrel, jira, confluence, basecamp, ms-project

Platformen (k/x)ubuntu, redhat enterprise, ms-windows, sunos, hpux

Interesses hibernate, grails, jruby, google-gadgets, open-terracotta, gnuradio


