
 

 

Hierbij ontvangt u de Info Support e-nieuwsbrief met trainingnieuws. Blijf vooruit gaan in de IT: 
ontwikkel uw kennis en vaardigheden bij het Info Support Kenniscentrum. 

 

    

Dé IT Training Guide & Innovations 2017 

Ook in 2017 krijgt u van ons weer antwoord op de vragen: Welke trainingen biedt Info Support 

voor bepaalde technologieën, producten of methodieken? Welke trainingen kunnen mij helpen om 
kennis en ervaring op te doen voor een bepaalde rol of functie? Hoe kan ik me certificeren? Bekijk 
onze Training Guide online (pdf) of lees meer over innovatieve projecten van Info Support in de 

speciale bijlage bij de Training Guide: Innovations Magazine (pdf). Wilt u de Training Guide liever 
per post ontvangen? Vul dan uw adresgegevens in op onze website. 

  

  

 

  

 

ASP.NET Core 

In deze training leert u geavanceerde webapplicaties bouwen 

met ASP.NET Core met behulp van Visual Studio. De focus ligt 
op programmeertechnieken waarmee u de performance en de 
schaalbaarheid van uw webapplicatie vergroot. Lees meer... 

  

  

 

 

 

Information Security Certificeringen 

Deze trainingen in het vakgebied IT Security leiden op tot een 
internationaal erkende certificering/titel. Lees meer... 

  

  

 

 

 

Scrum Master training 

Voorbereiding op het Professional Scrum Master I (PSM I) 
examen. Lees meer over de Scrum Master training... 

  

  

 

 

 

Developing Apps and Elements with 

Polymer 

Ontwikkel Polymer Elementen en Applicaties met de Polymer 
bibliotheek. Lees meer over de Polymer training... 

  

  

https://training.infosupport.com/Media/Default/PDF/TrainingGuide/2017TrainingGuide.pdf
https://training.infosupport.com/Media/Default/PDF/TrainingGuide/2017TrainingGuide.pdf
https://training.infosupport.com/Media/Default/PDF/TrainingGuide/InnovationsMagazine2017.pdf
https://training.infosupport.com/infosupport.trainingen/form/TrainingGuideAbonnement
https://training.infosupport.com/trainingen/asp-net-core
https://training.infosupport.com/subcategorie/information-security-certificeringen
https://training.infosupport.com/trainingen/scrum-master-training
https://training.infosupport.com/trainingen/developing-apps-and-elements-with-polymer


 

 

 

Introductie in de BlockChain technologie 

BlockChain is een nieuwe vorm van transactietechnologie 

waarbij vertrouwen tussen partijen vastgelegd ligt in een 
BlockChain. In deze tweedaagse training introduceren we de 
concepten en technieken die de basis geven om u verder te 

ontwikkelen als specialist in de BlockChaintechnologie. Deze 
training bevat veel praktische oefeningen waarbij u stap voor 
stap uw eerste op BlockChaintechnologie gebaseerde toepassing 

ontwikkelt.  
Lees meer over de BlockChain training... 

  

  

 

 

 

Windows Server 2016 certificering 

In het Open Leercentrum Infrastructuur bestudeert u onder 

begeleiding van een gecertificeerde Info Support trainer de 
lesstof van een Microsoft Infrastructuur training. We faciliteren 
een optimale leeromgeving en leerstijl die bij u past. Deze 

trainingen hebben een doorgangsgarantie. 

 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 

(exam 70-740) 

 Networking with Windows Server 2016 (exam 70-741) 

 Identity with Windows Server 2016 (exam 70-742) 

(examenvouchers zijn niet inbegrepen) 
  

  

 

 

 

Angular 2 

Angular 2 is de opvolger van het populaire framework 
AngularJS. Het framework is herschreven vanaf de basis en 
ontwikkelaars kunnen gebruik maken van EcmaScript taal 

functionaliteit om daarmee robuuste en gestructureerde 
applicaties te schrijven.  
Lees meer over de Angular 2 training... 

  

  

 

 

 

Microsoft Hololens 

In deze hands-on workshop leert u Microsoft HoloLens Apps 
bouwen. Veel organisaties staan op het punt om projecten te 

starten op dit gebied. Deze workshop is bij uitstek geschikt om 
ervaring op te doen met Microsoft HoloLens.  
Lees meer over de HoloLens workshop... 

  

 

Over deze nieuwsbrief 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden een training hebt gevolgd bij het 
Kenniscentrum van Info Support. Uiteraard kunt u zich te allen tijde uitschrijven via onderstaande 
link.  

 

 

 

  
 

  
 

  
  

   

 

 

https://training.infosupport.com/trainingen/introductie-in-de-blockchain-technologie
https://training.infosupport.com/trainingen/installation-storage-and-compute-with-windows-server-2016
https://training.infosupport.com/trainingen/networking-with-windows-server-2016
https://training.infosupport.com/trainingen/identity-with-windows-server-2016
https://training.infosupport.com/trainingen/building-professional-single-page-applications-with-angular-2
/trainingen/ontwikkelen-voor-de-microsoft-hololens
http://www.youtube.com/user/InfoSupportfilms
http://www.linkedin.com/company/info-support
https://www.facebook.com/InfoSupportBV
https://twitter.com/infosupportbv

