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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. 

 

 

  

 

Nieuw in ons 

curriculum 

Wij helpen u of uw IT-organisatie 

steeds te beschikken over up-to-date 

kennis en vaardigheden. Ga naar onze 

website voor een overzicht van 

trainingen die recentelijk aan ons 

curriculum zijn toegevoegd. 

 

 

LEES MEER 

     

 

  

Introduction to 

Flutter for 

Developers 

https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320591/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320592/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320590/SFBmxmxxzJvXkNY


 

In deze training maakt u kennis met de 

programmeertaal DART en de Flutter 

stack om snel en efficient Android en 

IOS mobiele toepassingen te bouwen. 

 

 

LEES MEER 

     

 

  

 

Opleidingstrajecten 

'T-Shaped Tester' 

Info Support biedt u een .NET-versie of 

een Java-versie van dit traject met 

klassikale trainingen. 

 

 

LEES MEER 

    

 

 

https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320593/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320594/SFBmxmxxzJvXkNY


  

 

Configuring and 

Operating a Hybrid 

Cloud with Microsoft 

Azure Stack 

Deze vijfdaagse Microsoft training 

(MOC 20537) is voor 

servicebeheerders, ontwikkelaars en 

cloudarchitecten die geïnteresseerd zijn 

in het gebruik van Microsoft Azure 

Stack om vanuit een eigen datacenter 

cloudservices aan eindgebruikers of 

klanten te bieden. 

 

 

LEES MEER 

     

 

  

Developing Apps 

and Elements with 

Polymer 

In deze training leert u het ontwikkelen 

van uw eigen elementen en u maakt 

kennis met de bestaande elementen 

van het Polymer framework. U leert 

ook het ontwikkelen, testen en 

https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320595/SFBmxmxxzJvXkNY


 

deployen van progressieve web 

toepassingen. 

 

 

LEES MEER 

     

 

  

 

Word Certified 

BlockChain 

Professional 

Als je deze online-training volgt en het 

bijbehorende examen succesvol 

afrondt, ontvang je het 'Certified 

BlockChain Professional'-certificaat. 

 

 

LEES MEER 

     

 

https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320596/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320597/SFBmxmxxzJvXkNY


  

 

Open Leercentrum 

Infrastructuur 

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. 

 

 

LEES MEER 

     

 

  

 

VSTS Configuration 

and Administration 

U leert alles wat nodig is om een Visual 

Studio Team Services (VSTS) account 

op te zetten, in te richten en te 

beheren voor uw organisatie, afdeling 

of team. 

 

 

LEES MEER 

     

 

Over deze nieuwsbrief 

https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320598/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320599/SFBmxmxxzJvXkNY


U ontvangt deze nieuwsbrief als abonnee of 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. 

 

 
 

 

Contact 

Hoofdkantoor NL 

Kruisboog 42 

3905 TG Veenendaal 

NL +31 318 552020 

BE +32 15 286370 

Werken bij 
 

 

 

Volg ons op 

 

Twitter 

 

Facebook 

 

Linkedin 

 

Youtube 

  

 

 

E-mail 

Reageren 

Mijn gegevens 

Aanmelden 

Afmelden 
 

 

 

 
 

tel:+31318552020
tel:+3215286370
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320600/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320601/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320602/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320603/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320604/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320605/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320606/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320607/SFBmxmxxzJvXkNY
https://content.mailplus.nl/m18/links/infosupport/nct319320608/SFBmxmxxzJvXkNY
https://twitter.com/infosupportbv
https://www.facebook.com/InfoSupportBV
https://www.linkedin.com/company-beta/164349/
https://www.youtube.com/user/InfoSupportfilms

