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Wat is DevOps Professional - Enable and Scale (DASA) training
including exam
Heb je de DevOps Fundamentals (DASA) training gevolgd en heb je vooral belangstelling voor de
vier skill areas Courage, Teambuilding, DevOps Leadership en Continuous improvement? Schrijf je
dan in voor deze training!
We behandelen daarin niet alleen de theorie van de vier skill areas, maar laten deze ook tot leven
komen met diverse opdrachten. Naast de vier skill areas bevat deze training ook een module over
het belangrijke DevOps-principe Value - Customer-centric action. In deze training gaat het dus
niet om technische aspecten van DevOps, maar om de mens- en cultuuraspecten!
Bij deze training is het oﬃciële DevOps Professional - Enable and Scale (DASA) examen
inbegrepen. Dit examen doe je na aﬂoop van de training op een zelf te kiezen plaats en tijd. Je
wordt daarbij op afstand gesurveilleerd. Om dit examen succesvol te kunnen aﬂeggen, moet je
het DASA DevOps Fundamentals certiﬁcaat bezitten. De kosten van het examen zijn opgenomen
in de kosten voor de training.

Voor wie is DevOps Professional - Enable and Scale (DASA)
training including exam
De training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij IT ontwikkeling, IT beheer of IT service
management, een DevOps Fundamentals certiﬁcaat heeft en zich verder wil certiﬁceren in de

'mens- en organisatieaspecten' van DevOps. Het gaat daarbij onder andere om:
DevOps engineers
Product owners
Integration specialists
Operations managers
Incident en change managers
System administrators
Network administrators
Business managers
Automation architects
Enterprise architects
Lees voor alle details rondom de DASA-certiﬁcering en deze training deze syllabus.

Voorvereisten
Van de deelnemers aan deze training verwachten we dat ze een DASA DevOps Fundamentals
certiﬁcaat bezitten.

Doelstellingen
Verduidelijk het belang van DevOps-cultuur en de aspecten die het kunnen beïnvloeden.
Verduidelijk waarom moed, teambuilding, leiderschap en continue verbetering nodig zijn in een
DevOps-omgeving.
Verduidelijk waarom moed essentieel is om vertrouwen, eerlijkheid en experimentatie mogelijk te
maken.
Identiﬁceer en evalueer verschillende soorten gedrag in een DevOps-omgeving.
Herken de signalen die belemmeringen en / of teamdisfuncties aanduiden.
Beschrijf hoe u goede DevOps-teams kunt vormen en hun volwassenheid beoordelen.
Maak een lijst van de eﬀecten van geluk en motivatie op teamprestaties.
Identiﬁceer hoe leiders feedback en transparantie aanmoedigen.
Bespreek de factoren die leiders kunnen beïnvloeden om vertrouwen op te bouwen.
Verduidelijk hoe en waarom leiders een "Safe to fail" omgeving bevorderen.
Analyseer de waarde streams om de doorvoer en de stroom te verbeteren.
De gereedschappen voor continue verbetering verbeteren: gestructureerde probleemoplossende
workshops, story map sessies en retrospectives.
Examen Informatie
Duur examen: 60 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 25%
Aantal examenvragen: 12
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 8
Examen stijl: Multiple choice
Open Boek: Nee

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.
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