
AGILE OPS
TRAINING

AGILE OPS: OPERATIONS LATEN AANSLUITEN OP DEVELOPMENT.

Een onmisbare component in de transitie naar een Digital Enterprise betreft de organisatie-
verandering. Immers, de innovatie zal door de hele waardeketen in de organisatie moeten 
versnellen. Eén van de belangrijkste uitdagingen hierin is het aansluiten van de 
IT-Operationsafdeling op development: de omgekeerde DevOps. Vandaar: Agile Ops. 

In deze training gaan we IT-Operationsmedewerkers in twee dagen letterlijk up-to-speed 
brengen en kennis laten maken (zowel theorie als hands-on) met alle laatste ontwikkelingen 
die bij moderne (continuous) delivery komen kijken. Hoe ga je bijvoorbeeld aansluiting 
vinden bij developers die in plaats van 2 keer per jaar, nu 10 releases per dag willen doen? 
En dat volledig geautomatiseerd? Naast verschillende ontwikkelmethoden ga je leren hoe je 
een geautomatiseerd testproces kan faciliteren, welke componenten development gebruikt 
en hoe cloud-native applicaties in elkaar zitten.

DEZE TRAINING IS VOOR JOU:

Als je als Manager wil begrijpen wat er moet veranderen in de organisatie om een
echte Digital Enterprise te worden.
Als je verantwoordelijk bent door de transitie van traditionele IT-Operations naar
Cloud Operations.
Als je hoofd van de afdeling IT-Operations bent en leiding moet geven aan het
veranderingsproces.
Als je werkzaam bent bij IT-Operations.

www.weolcan.eu/agile-ops-training/



1: Ontwikkelingen in Development 
    & Operations in vogelvlucht
2: Ontwikkelmethodieken 
    (Agile/Scrum, Lean) Operations
3: Infrastructuur-en Cloudmodellen
4: Developmentcomponent op
    infrastructuurniveau
5: Testen

www.weolcan.eu/agile-ops-training

JOUW COACHES:

Vragen? Neem contact met ons op! T: +31 6 502 96 971 | E: bart.veldhuis@weolcan.eu

 Mik Nijhuis - Entrepeneur in Residence | DevOps Specialist | Scrum Master
mik.nijhuis@weolcan.eu |  +31 6 412 66 60

@weolcan

AGENDA DAG 1
09:00 - 17:00 09:00 - 17:00

AGENDA DAG 2

6: PaaS
7: Cloud-native applicaties
8: Cloud-native en Continuous 
    Delivery in de praktijk

KOSTEN:  € 1.490,- excl. BTW

Dit is inclusief cursusmateriaal, zelfstudie-opdrachten 
en lunch. Ook inbegrepen zijn toegang tot diverse
clouds en software tools. Om aan de hands-on labs mee 
te kunnen doen moet je een laptop met wifi-voorziening 
meenemen.

Christian van Barneveld - Managing Consultant | Cloud Architect & Strategist
christian.vanbarneveld@weolcan.eu | +31 6 460 24 884


