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Training Hybrid Cloud 

Tijdens de Hybrid Cloud Training leer je wat het inhoudt om zelf een hybride cloud te 

ontwerpen en te bouwen. Je gaat ervaren hoe verschillende clouds werken en hoe je deze 

(geautomatiseerd) kunt aansturen.

Deze training is voor jou: 
 

 Als je een Business- of IT-consultant bent, een IT-

afdeling aanstuurt of in een 

 DevOps-team komt te werken. 

 Als je meer wilt leren over het automatiseren van 

cloudomgevingen. 

 Als jouw organisatie te maken krijgt met een 

Hybrid Cloud Strategy. 

 Als je praktijkervaring wilt opdoen met 

verschillende cloudplatformen. 

Je gaat Hands-on ervaring opdoen 

met: 

 Het bedienen van Amazon, Azure en VMware 

Cloud. 

 Het geautomatiseerd provisionen van workloads 

naar deze clouds. 

 Een geavanceerd cloudontwerp implementeren. 

 

Programma  
 

Dag 1 

 

1: Introduction to Cloud Computing 

 NIST Definition of Cloud Computing 

 Cloud-related definitions 

 Benefits of cloud 

 Hands-on Labs 

2: Cloud Governance, Controls & Compliancy 

 Cloud Governance and Controls 

 Cloud Exit Strategy 

 Measures for Organizations 

 Exercise: customer case 

3: Cloud Strategy 

 Cloud Placement Strategy 

 Policy Based Automation 

Dag 2 

 

4: Cloud Architecture 

 Cloud Components 

 Configuration Management 

 Hands-on Labs 

5: Cloud Trends 

 Continuous Delivery 

 Cloud Brokering 

 Amazon & Azure 
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Resultaten na afloop 

 

 Wat de verschillen tussen de clouds van Amazon, 

Azure en VMware zijn. 

 Welke governancemaatregelen je kunt treffen. 

 Waarom een exitstrategie noodzakelijk is. 

 Alles over de laatste ontwikkelingen op het gebied 

van: 

 Continuous Delivery | Micro services | Containers 

en Public Cloud. 

 

Na afloop van de training krijgen de deelnemers een 

paar opdrachten mee naar huis, waarmee ze zelf aan 

de slag kunnen om te zien hoe bepaalde oplossingen 

in praktijk werken.   

 

Doelgroep 

Deze training is geschikt voor: Business consultants, 

IT Managers / Professionals, DevOps-team 

medewerkers, Cloud Strategists 

 

Deze training wordt in samenwerking met weolcan 

aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 2 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1490,- (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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