Expertise Centrum 2022

Kennis is macht, kennis delen is kracht!
Daarom geloven we in het delen van kennis en kunde.
We doen dit zelf en stimuleren dit bij onze klanten.
d

Managers inspiratie sessie

Webinars en events (VERVOLG)

Deze sessies bieden een mooie gelegenheid om met collega
IT-managers in een informele setting herkenbare uitdagingen
te bespreken.

Dinsdag 10 mei (19:30 – 20:30 uur, YouTube live)

Dinsdag 15 maart (13:00 – 15:00 uur, online)
Dinsdag 7 juni (12:00 – 16:00 uur, Tilburg)
Middagprogramma met lunch en mogelijkheid tot
netwerken

Dinsdag 13 september (13:00 – 15:00 uur, online)
Dinsdag 22 november (13:00 – 15:00 uur, online)

Evidence Based Management

Hoewel een hoop organisaties vormen van Agile werken
hebben ingevoerd, worstelen de meeste met de manier
waarop je output meet. Velen stappen in de valkuil om van
alles te meten, behalve de waarde die aan een product wordt
toegevoegd. Evidence Based management is een methodiek
om je te helpen waarde te meten en te sturen op verhoging
van waarde output.

Dinsdag 19 juli (18:00 – 21:00 uur, Houten)

May the source be with you event

Webinars en events
Dinsdag 1 februari (19:30 – 20:30 uur, YouTube live)

GDPR voor .NET Developers

De Europese regelgeving rondom persoonsgegevens is inmiddels alweer een aantal jaren oud. In de praktijk merken we
dat dit voor veel developers toch een ‘ver van hun bed show’
is. Tegelijkertijd kan een beetje kennis van dit onderwerp een
hoop ellende besparen.

Dinsdag 29 maart (19:30 – 20:30 uur, YouTube live)

.NET 6 en Visual Studio 2022

Tijdens deze sessie gaan we in op de nieuwe features die
Microsoft heeft gereleased met .NET 6 en Visual Studio 2022.

Tijdens deze avond komen meerdere sprekers voorbij.
Allereerst kijken we naar een use case over security in de
cloud. We organiseren ook een vragensessie met onze
lead developers, waar je je eigen vragen aan bod kunt laten
komen.

Dinsdag 27 september (19:30 – 20:30 uur, YouTube live)

Infrastructure as Code

Met de opkomst van Dev(Sec)Ops is het automatisch uitrollen
van infrastructuur essentieel. Tijdens deze avond gaan we in
op infrastructure as code voor teams die hier nu nog weinig
of niets mee doen.

Dinsdag 6 december (19:30 – 20:30 uur, YouTube live)

.NET MAUI

Het is nog even afwachten hoe de ontwikkeling van .NET
MAUI ten opzichte van Xamarin en Blazor zal lopen. Tegelijk is
het een interessante ontwikkeling om in de gaten te houden
voor cross platform app ontwikkeling.

Competence Center 2022

Nog nooit in de geschiedenis van ons vak lagen zoveel
technieken binnen handbereik als vandaag!
Hoe houd jij je kennis op niveau en zorg je dat je voorbereid bent op de
toekomst? Daar helpen we je graag bij!
Workshops

Webinars

Dinsdag 12 april (17:30 – 20:30 uur, Breda)

Dinsdag 4 januari (20:00 – 21:00 uur)

Dinsdag 24 mei (17:30 – 20:30 uur, Breda)

Woensdag 19 januari (20:00 – 21:00 uur)

Dinsdag 5 juli (17:30 – 20:30 uur, Breda)

Dinsdag 15 februari (20:00 – 21:00 uur)

Dinsdag 11 oktober (17:30 – 20:30 uur, Breda)

Woensdag 16 maart (20:00 – 21:00 uur)

Dinsdag 8 november (17:30 - 20:30 uur, Breda)

Dinsdag 26 april (20:00 – 21:00 uur)

Test automation

Infrastructure as Code
Introductie GraphQL

Back to basics & design patterns
.NET MAUI

Jaar introductie & techradar
Collega vertel eens…
OWASP in de praktijk

State of DevOps report

Micro front-ends why / when / how

Woensdag 8 juni (20:00 – 21:00 uur)

Online pair programming & Code spaces

hackaton

Woensdag 14 september (20:00 – 21:00 uur)
Zaterdag 2 juli (10:00 – 15:00 uur)

Rapid prototyping

Hoe om te gaan met vendor lock in

Woensdag 23 november (20:00 – 21:00 uur)

Collega vertel eens…

FUTURE TECH 2022

21 juni 2022 (09:30-18:00)
Jaarbeurs Utrecht, Nederland
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