EXIN Blockchain Foundation training
inclusief examen voucher
Group Nederlands
Training code

CGAEBLCHCD

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

4

Kosten

€1.000,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is EXIN Blockchain Foundation inclusief examen voucher
Bij de term blokchain denken de meeste mensen direct aan Bitcoin. Maar Bitcoin is slechts een
voorbeeld van toepassing van de de Blokchain technologie. Deze technologie is veel breder
toepasbaar en dat blijkt ook als we zien hoeveel bedrijven inmiddels op de een of andere wijze
blokchain tehnologie inzetten om hun bedrijfsdoelstellingen beter en vooral ook veiliger te
kunnen realiseren.
In deze cursus laten wij u op een niet-technische wijze kennis maken met deze technologie. We
leggen het niet alleen uit, maar laten het u ook ervaren door middel van een bedrijfssimulatie die
u geleidelijk steeds dieper laat ervaren wat die technologie kan beteken en hoe je er mee om
kunt gaan.
Bij deze training is een voucher voor het oﬃciële, internationaal erkende examen inbegrepen.
De kosten van de examenvoucher zijn opgenomen in de prijs van de training. Kort na aanvang
van de training ontvang je per mail een voucher waarmee je je examen kunt reserveren.
Je kunt reserveren voor een van onze examendagen of een online examen boeken op een door
jou vast te stellen moment. Houd rekening met het feit dat je minimaal 5 werkdagen vooraf je
examen moet plannen.
Kijk voor meer informatie ook op https://academy.capgemini.nl/thema/examens.

Voor wie is EXIN Blockchain Foundation inclusief examen
voucher
Deze certiﬁcering is afgestemd op medewerkers in zowel het bedrijfsleven als de IT die een
professionele rol hebben in de realisatie of het gebruik van blockchain als een cryptograﬁsche en

slimme contractoplossing en daarvoor functionele kennis omtrent blockchain nodig hebben.

Voorvereisten
Geen

Doelstellingen
U zult in staat zijn om:
Uit te leggen hoe een blockchain werkt
De rol van een knooppunt in een netwerk kunnen identiﬁceren
Onderscheid maken tussen publieke, private en hybride blockchains
Kunnen uitleggen hoe cryptograﬁe, privé- en openbare sleutels en hashes worden gebruikt in een
blockchain
Voor- en nadelen van verschillende consensusalgoritmen identiﬁceren
De mogelijke toepassingen beschrijven voor blockchain met betrekking tot identiteit.
De rol beschrijven die een blockchain kan spelen in de supply chain.
Onderscheid te maken tussen blockchain-netwerken
Identiﬁceren van de mogelijkheden van het combineren van een blockchain met internet of things
(IoT) of kunstmatige intelligentie (AI)
Het gebruik van blockchain-technologie voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten
(IP) uitleggen.

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.

Capgemini Academy. We transform IT professionals
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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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