
 

 

cibit academy is het opleidingslabel van inspearit. Al 25 jaar staan we voor hoogwaardige ICT-opleidingen op hbo+ niveau. Inmiddels hebben we ruim 40.000 ICT-

professionals succesvol opgeleid. En zijn wij uitgegroeid tot strategisch opleidingspartner van vele organisaties. De klassikale, praktijkgerichte ICT-opleidingen zijn 

direct toepasbaar in het dagelijkse werk. Omdat docenten ook als adviseur werkzaam zijn, profiteren deelnemers van hun ervaring. ICT'ers waarderen dat en geven 

cibit academy gemiddeld een 8,3. 

Cursus DevOps voor managers 

In een dag leer je van een praktijkgerichte docent de kracht van DevOps kennen, maar ook 

hoe je DevOps implementeert en hoe je effectief leiding geeft een DevOps-afdeling.

Succesvolle IT-organisaties koppelen hun ontwikkel- 

en beheeractiviteiten op een agile manier: via het 

toepassen van DevOps. De afkorting DevOps staat 

voor Development (Dev) en Operations (Ops). DevOps 

maakt af wat Agile begonnen is: technologische en 

procesmatige integratie tussen ontwikkeling en 

beheer. Waar Agile zich primair focust op klant en IT-

vernieuwing, wordt met DevOps definitief de laatste 

muur geslecht: die voor de beheer en operations 

afdelingen. 

 

De kracht van DevOps 
DevOps maakt deel uit van de reeks aan Agile 

methodes, die veel toegepast worden binnen 

succesvolle, wendbare IT-organisaties die in staat zijn 

zich aan te passen aan de continue veranderende 

wereld. De kracht van agile zit echter niet in de 

methode, maar in hoe deze wordt toegepast. Kennis 

van het agile manifesto en de agile principes en het 

daadwerkelijk toepassen ervan vormt een belangrijke 

succesfactor bij het agile werken. Dus ook voor 

DevOps. 

 

Bij DevOps draait het vooral om het samenbrengen 

van de ontwikkelteams en de operationele beheer 

teams in een continu optimaliserende, transparante en 

gecontroleerde IT-leverings- en beheerproces. Dus 

vanaf het ontwerp in het ontwikkelingsproces tot en 

met de ondersteuning van de productieomgevingen. 

Dit wordt bereikt door het automatiseren van 

workflows, het automatiseren van de infrastructuur en 

het voortdurend meten van de prestaties van 

applicaties en bedrijfskritische infrastructuur. 

 

Cultuurverandering en DevOps 
CALMS 
Om een DevOps manier van werken in te voeren is 

een cultuur- (of beter gedrags-)wijziging nodig. 

Ontwikkeling en Beheer staan niet langer tegenover 

elkaar, maar werken met elkaar samen. Leer de 

basisprincipes van DevOps CALMS (Culture, 

Automation, Lean, Measurement & Sharing). 

 

Automatiseer alles wat je kunt automatiseren. Zorg 

dat je processen in de 'Value chain' lean zijn. Dus kijk 

naar toegevoegde waarde en haal alles wat geen 

toegevoegde waarde heeft uit het proces. En 

combineer dit met het toepassen van 

efficiëntieverbeterslagen op basis van metrieken. Het 

delen van kennis en vaardigheden is tevens erg 

cruciaal in het goed laten functioneren van een 

DevOps manier van werken. 

 

 

 

 



 
 
 

cibit academy is de beste ICT-opleider van Nederland, dankzij de zeer ervaren topdocenten. Aldus de lezers van Computable. Geef ook jouw carrière een krachtige 

impuls met het vernieuwde HBO+ opleidingenaanbod. Kijk op www.cibit.nl voor het overzicht en inschrijven. 

De rol van de DevOps IT manager 
 
Leer hoe je door bewust te sturen op operationele IT-

risico’s het rendement van ontwikkel- en 

beheerafdelingen verder kunt verhogen. Leer hoe je 

door het toepassen van de principes van DevOps 

operationele risico’s kunt minimaliseren of helemaal 

uitsluiten. Leer hoe je IT-operatie efficiënter kunt 

maken door het op de juiste manier toepassen van 

geautomatiseerd bouwen en testen. Leer hoe je door 

Realtime metingen van systemen innovatie kunt 

bevorderen. Leer gebruik te maken van continue 

integratie en continue verbeteringstechnieken. Leer 

hoe je vorm geeft aan een DevOps-transformatie. 

Maar leer vooral wat er echt anders is en wat cruciaal 

is voor het succesvol aansturen van DevOps-

afdelingen en het ondersteunen van een DevOps-

strategie. 

 

Doelgroep 

Deze cursus is vooral geschikt voor service managers, 

architecten, consultants, projectmanagers, lead 

engineers en service team leads die het principe van 

"Continue Integratie, Continue verbetering en 

Continue levering van releases" op een efficiënte 

manier willen toepassen binnen hun IT-organisatie. 

Maar ook voor managers en senior professionals die 

binnen hun organisaties een van de meest 

hardnekkige IT-problemen willen oplossen, namelijk 

het leveren van waardevaste innovatie op de meest 

effectieve en efficiënte manier aan een tevreden klant. 

 
Voorkennis 
We gaan ervan uit dat je de essentie van Agile en 

Scrum al kent, hetzij door praktijkervaring, hetzij 

doordat je de cursus Agile & Scrum Essentials hebt 

gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

Waarom kies je voor deze cursus? 
 

 Je leert best practices en krijgt tips voor het 

managen van DevOps-transities en DevOps-

omgevingen 

 Je leert in korte tijd hoe je grip kunt krijgen op 

continue ontwikkelen, uitrollen, testen en 

beheren van bedrijfskritische applicaties 

 Je leert hoe je sneller waarde kunt leveren aan 

klanten 

 Je leert hoe je een betere samenwerking tussen 

business en IT kunt bereiken 

 Je leert hoe je de efficiëntie tussen ontwikkeling 

en productie kunt optimaliseren 

 De theorie wordt afgewisseld met 

praktijkvoorbeelden 

 Je krijgt les van ervaren, gecertificeerde 

topdocenten 

Certificaat 

Na het volgen van de cursus DevOps voor managers 

ontvang je een certificaat van deelname. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 1 dag 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 695,00- (cibit academy rekent geen BTW) 

 

cibit academy 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2, 3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl   
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