
DevOps Professional
Eén van de belangrijke drijfveren om te starten met DevOps is de 
behoefte van organisaties om steeds sneller in te spelen op 
veranderingen in de markt. Het verhoogt de kwaliteit van de software 
en standaardiseert de in productie name daarvan. Als onderdeel van 
DevOps worden zoveel mogelijk processen zoals testing, integration, 
provisioning en deployment geautomatiseerd.

DevOps practices voegen waarde toe aan organisaties en moet leiden 
tot een grotere klanttevredenheid. DevOps is een totaalvisie op de 
gehele keten, vanaf het begin van het ontwikkelproces tot en met de 
uitrol naar productie en het beheer daarvan. Het is een manier van 
werken die de tegenstrijdige belangen van de business, ontwikkelaars 
en beheer binnen een organisatie bij elkaar laat komen.

DevOps richt zich niet alleen op de samenwerking tussen ontwikke-
ling en operations, maar ook op de benodigde service management 
processen. In deze training besteden we daarom ook aandacht aan de 
impact van DevOps op de service management processen.

Inhoud training
Tijdens de training DevOps Professional worden eerst alle basisbe-
grippen, principes en key practices van DevOps uitgelegd, alvorens de 
“Three Ways” in detail worden behandeld. Het is dus niet nodig om 
eerst de training DevOps Foundation te volgen.

Dag 1:
We starten de eerste dag met de basisconcepten van DevOps. We 
behandelen de historische ontwikkeling van DevOps, de relatie met 
Lean en Agile, de voordelen van DevOps, maar ook enkele 
misopvattingen van DevOps.

’s Middags komen de principes aan bod. We praten over value 
streams, deployment pipeline, version control, configuration 
management en de definition of done. En we gaan in op practices 
als automation, continuous improvement, visual management, 
verminderen van bottlenecks en work-in-progress.
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DUUR
De training duurt drie dagen. De eerste twee 
dagen zijn na elkaar, de derde dag is één of 
twee weken later. Op de laatste dag wordt 
’s middags het examen afgenomen.

EXAMEN
De training bereidt u voor op het officiële 
examen DevOps Professional van EXIN 
International. Het examen is met gesloten 
boek en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. 
Minimaal heeft u 26 correcte antwoorden 
(65%) nodig om te slagen. Het examen duurt 
90 minuten en kan op papier en online 
afgenomen worden.

GARANTIE
Suerte Academy biedt deelnemers 
examengarantie. Mocht u niet slagen voor het 
examen, dan kunt u geheel kosteloos aan de 
herkansing deelnemen.

KOSTEN
Op onze website staat de actuele prijs. 
De training is inclusief een uitgebreide 
trainingsmap, examen en examengarantie.

CERTIFICAAT
Na een succesvol afgelegd examen ontvangt 
u van EXIN International het DevOps Profes-
sional certificaat. Met dit certificaat kunt u de 
vervolgtraining DevOps Master volgen. 
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MATERIAAL
Deelnemers ontvangen enige tijd voor aan-
vang van de training een uitgebreide map met 
presentaties, praktijk-opdrachten, casus, voor-
beeldexamen en een verklarende woordenlijst.

WERKWIJZE
Onze trainingen zijn praktijkgericht. 
Deelnemers vragen we zich voor te bereiden 
door de theorie alvast door te nemen. We 
werken met actuele voorbeelden, discussies, 
opdrachten en oefeningen. 

We stimuleren alle deelnemers actief aan de 
sessies deel te nemen. Door met andere 
deelnemers te oefenen kunnen studenten de 
nieuwe kennis en vaardigheden snel in hun 
beroepspraktijk toepassen. 

En we bereiden deelnemers voor op het
examen (met examengarantie) door hen 
daarvoor oefeningen en op-drachten te geven.

IN COMPANY
U kunt deze training volgen als onderdeel van 
het open-rooster-programma op een van onze 
cursuslocaties, maar ook als een in-company-
training op een locatie naar keuze.

Maatwerk geeft de mogelijkheid om een 
aangepast trainingsprogramma te ontwerpen 
dat maximaal aansluit bij de wensen van uw 
organisatie.

Voor een in-company-training spreken we in 
een uitgebreid intakegesprek af hoe wij u de 
best mogelijke resultaten kunnen leveren.

OPVOLGING
DevOps Professional kan worden opgevolgd 
door de training DevOps Master, waarin de 
benodigde kennis en vaardigheden verder 
worden uitgebreid en verdiept.

Dag 2:
In de ochtend kijken we naar de situaties en condities waarin adoptie 
van DevOps mogelijk is. En naar de beperkingen die adoptie in de 
weg staan. We bespreken de benodigde mindset, rollen en 
competenties die nodig zijn om succesvol te zijn met DevOps.

Vervolgens behandelen we de ‘First Way’ (Flow): technieken die nodig 
zijn om een deployement pipeline te creëren, testprocessen te 
automatiseren en de optimale branching strategy te kiezen.

De ‘Second Way’ gaat over feedback in het proces en hier behandelen 
we zaken als: feature toggles, launching guidance requirements, 
readiness reviews, hypothesis driven development, A/B testing, etc.

Dag 3:
De ochtend van de derde dag staat in het teken van de ‘Third Way’ en 
gaan we in op kennis delen, experimenteren en continu verbeteren. 
Hoe doe je bijv. een ‘blameless post mortem’? En wat zijn ‘Simian 
Army Monkeys’?

Tot slot bespreken we op welke wijze security en change management 
geintegreerd worden in de deployement pipeline en hoe je omgaat 
met compliancy.

’s Middags bereiden we het examen voor via een proefexamen en 
bespreken vragen en opmerkingen. Deelnemers krijgen uitleg en tips 
over het examen. Daarna vindt het officiële examen plaats.

Resultaat
Na afronding van deze training kunt u de volgende zaken benoemen 
en toepassen:

• Basisbegrippen, principes en key practices van DevOps.

• Praktische toepassing en adoptie van DevOps in organisaties.

• De ‘Three Ways’ (Flow, Feedback en Continual Learning and 
 Experimentation).

• Integratie van security en change management in DevOps.

Doelgroep
De training richt zich op iedereen die werkzaam is in een
DevOps-omgeving of in een organisatie die de transitie naar een 
DevOps-werkwijze overweegt. 

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis nodig.

Voorwaarden
Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze 
trainingen en workshops. Deze staan op onze website.

Informatie
Wilt u meer informatie over actuele data en prijzen, kijk dan op 
onze website www.suerte-academy.nl. Wilt u informatie over 
maatwerktrajecten en in-company-trainingen, neem dan contact 
op via info@suerte-academy.nl of bel met +31 85 401 36 84.


