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Opleiding Cloud computing onder Architectuur 

Hoe kun je grip houden op al die veranderingen die vanuit de cloud op je af komen, zoals Cloud Storage, Cloud 

Computing, Big Data en The Internet of Things? In deze praktijkgerichte opleiding leer je cloud services op waarde te 

schatten en in te zetten. Met de beproefde methoden en technieken van de architect bepaal je de betekenis van cloud 

services voor de IT-architectuur, de IT-strategie en de bedrijfsvoering van je organisatie. Je leert geïnformeerde en 

afgewogen keuzes voor te bereiden. Je leert je organisatie te begeleiden bij het formuleren van een cloud strategie in 

relatie tot de business-IT strategie en bij de uitvoering ervan. Ook leer je de consequenties hiervan uit te werken in 

een gekwantificeerde business case

Cloud computing is in hoog tempo mainstream aan het 

worden: het biedt prachtige kansen om kosten te 

reduceren en de functionaliteit van IT-diensten verder uit 

te breiden. Maar tegelijk is cloud computing een 

slangenkuil tjokvol risico's. Bij keuzes over de inzet 

van cloud services zijn er belangrijke vragen om te 

beantwoorden. De opleiding Cloud computing onder 

architectuur geeft je de benodigde basis en verdieping 

om de juiste vragen te stellen en te beantwoorden en 

daarmee in controle te blijven. 

Interactieve opleiding 

De lesdagen bestaan uit een afwisseling van theorie en 

oefeningen. In de theoretische delen gaan we onder 

andere in op publicaties van CSA (Cloud Security 

Alliance), NIST (National Institute of Standards and 

Technologies), ENISA (European Union Agency for 

Network and Information Security) en Gartner. Ook is 

er gedurende de les ruimschoots gelegenheid voor 

vragen waarin je eigen cases inbrengt. 

Dag 1: Verkenning van het concept cloud 

computing 

Met een reis door de ontstaansgeschiedenis van het 

concept cloud computing, leer je definities en 

modellen, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de 

verschijningsvormen van cloud computing en de 

kenmerkende eigenschappen daarvan. Je krijgt een 

overzicht van de belangrijkste spelers in de markt van 

cloud computing. Je leert waarom cloud services 

interessant zijn voor zowel afnemers als aanbieders; 

de eerste aanzet van de business case. Van je 

medecursisten hoor je waarom cloud computing 

interessant is voor hun organisatie. Vervolgens gaan 

we in op belangrijke voorwaarden voor het succesvol 

werken met cloud-diensten. We bespreken onder 

andere de voorwaarden en de daarmee 

samenhangende risico's op het gebied van 

governance, wet- en regelgeving, compliance, 

informatiebeveiliging en business continuity. 

Dag 2: Cloud oplossingen 

Cloud leveranciers bieden verschillende componenten / 

services aan. Deze componenten zijn te groeperen in 

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a 

Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS), ofwel 

de cloud service models. Hoe maak je gebruik van 
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deze componenten om een stabiele, altijd beschikbare 

en veilige cloud oplossing te maken? Welke 

ontwerparchitecturen en -patronen worden in de 

praktijk hiervoor gebruikt? We laten zien wat de 

belangrijkste componenten zijn en welke invulling de 

verschillende cloud leveranciers eraan geven. We 

behandelen praktijkvoorbeelden van de meest 

voorkomende toepassingen van cloud componenten. 

We behandelen case studies van bedrijven die laten 

zien hoe je snel kan inspelen op sterk wisselend 

gebruik van je cloud oplossing. 

Dag 3: Cloud-strategie en life cycle management 

Nu je een goed beeld hebt van het concept cloud 

computing en de daarop gebaseerde services, gaan we 

dieper in op specifieke afwegingen bij de invoering van 

cloud. Vragen die aanbod komen zijn onder meer: Wat 

breng je wel en niet naar de cloud en hoe maak je 

daarin keuzes? Hoe voer je governance over een 

omgeving waarin cloud services zijn opgenomen? 

Wanneer is het tijd om van een cloud provider afscheid 

te nemen? Daarnaast zijn er natuurlijk ook de 

dagelijkse beslommeringen om de cloud services 

optimaal in te zetten. Moet het vandaag een beetje 

meer of minder zijn? En morgen? Hoe ondersteun ik 

de business optimaal? Op verschillende niveaus in de 

organisatie komt het neer op het vinden van 

antwoorden op één vraag: Welke obstakels moet je 

omzeilen om maximaal rendement te halen uit de 

cloud-strategie tegen minimale risico's? 

Dag 4: Cloud computing in architectuurprincipes 

Het is een denkfout aan te nemen dat de architectuur 

van het IT-landschap per definitie versimpelt door 

diensten af te gaan nemen vanuit de cloud. De 

complexiteit van het landschap neemt ook weer toe 

door noodzakelijke aanpassingen en integratie van 

eigen services met de cloud services. Ook ontstaan er 

geheel nieuwe vraagstukken betreffende zaken als 

beheer, informatiebeveiliging en testen. Het is riskant 

om cloud services af te nemen zonder de 

consequenties goed te kennen. Hoe breng je die 

vooraf in kaart, zodat je ook eisen kunt stellen aan de 

cloud-leverancier en de impact op je eigen IT-

landschap kan bepalen? Werken onder architectuur is 

hierop het antwoord. In deze dag introduceren we 

architectuurdenken en leren we je hoe je met 

beproefde architectuurmethodes grip houdt op de 

veranderingen in het landschap. Dit voorkomt dat je 

"geleefd" gaat worden door wat anderen enthousiast 

naar binnen kruien. Maar het voorkomt ook dat je je 

opstelt als de boeman van de organisatie die alle 

veranderingen verbiedt. Immers als architect faciliteer 

jij juist vernieuwing met altijd weer een scherp oog 

voor kosteneffectiviteit en kwaliteit. 

Dag 5: De business case van cloud computing 

Je weet wat cloud computing is en je hebt kwalitatief 

inzicht in de consequenties ervan voor je organisatie. 

Ten slotte leer je de kwalitatieve eigenschappen om te 

zetten in baten, kosten en risico's. Het management 

ziet cloud computing graag als goedkoop alternatief 

voor interne IT, maar ziet alleen het prijskaartje van 

externe, public cloud aanbieders. De IT-organisatie is 

vaak niet in staat om de kosten van de eigen 

infrastructuur services inzichtelijk te maken. Een 

goede afweging is zo niet mogelijk. Hoe maak ik de 

baten en kosten van diverse cloud oplossingen 

inzichtelijk? Alle overwegingen voor en tegen het 

werken met cloud services komen samen in een 

gekwantificeerde business case. 

Resultaten van deze opleiding 

 Na afloop van deze opleiding ben je in staat 

om: 

 De effecten van cloud computing op IT-

organisaties en de business inzichtelijk te 

maken. 

 De belangrijkste voor- en nadelen van cloud 

computing te benoemen en op waarde te 

schatten. 

 specifieke cloud risico's voor je organisatie te 

benoemen en te beoordelen. 

 Te bepalen op welke manier cloud computing 

onderdeel kan worden van de IT-architectuur. 

 Je organisatie te begeleiden bij het formuleren 

van een cloud strategie en bij de uitvoering 

ervan. 

Opleidingsgegevens 

Duur: 5 dagen 

Locatie: Prof Bronkhorstlaan 10-90 te Bilthoven  
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