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Workshop Docker 

 
Deze interactieve workshop over Docker bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. 

De 4 uur durende workshop is ingedeeld in verschillende blokken, waarin we in korte presentaties 

telkens één of meerdere onderwerpen behandelen. 

 

Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met hands-on opdrachten. Op deze manier kun je 

direct de theorie in de praktijk brengen. De trainers (Menno Luiten & Gerlo Hesselink) lopen tijdens de 

praktijkoefeningen rond om de deelnemers te helpen. 

 

We beginnen bij de basis en hebben aan het eind van de sessie een cluster aan elkaar geknoopt: 

waarmee we de laatste en meest geavanceerde features van Docker kunnen verkennen. 

 

Programma 
 

Op het programma staan onder meer de volgende onderdelen van Docker: 

• Hoe werken docker images, en hoe maak ik ze? 

• Hoe gebruik ik een docker registry om mijn images ‘publiek’ te maken? 

• Hoe kan ik mijn images in docker containers bouwen, starten en stoppen? 

• Hoe laat ik mijn containers onderling communiceren met behulp van docker-compose? 

• Hoe draai ik mijn containers op een (cloud/productie) cluster via docker swarm mode? 

• Hoe houd ik mijn database wachtwoorden en private keys geheim met docker secrets? 

 

Doelgroep: De training is geschikt voor iedere Software Engineer met basiskennis van Linux die meer 

wil weten over het geïsoleerd draaien van zijn applicaties, onafhankelijk van test/acceptatie- of 

productie-omgeving. 

 

Voorvereisten 
 

Deze workshop maakt gebruik van de volgende programmatuur (allen open source en gratis 

beschikbaar via Docker Inc): 

• MacOS: Docker for Mac, CE (community edition) 

• Windows 10: Docker for Windows, CE (community edition) 

• Windows 7: Docker Toolbox, CE (community edition) 

• Linux: Docker 

 

Deelnemers worden verwacht zelf een laptop mee te nemen waarop de te gebruiken software 

geïnstalleerd en geconfigureerd is. Ter voorbereiding op de workshop ontvangen de deelnemers 

vooraf nog exacte instructies. 

 

Voor de geavanceerde, cloud-based, oefeningen in de workshop zal een Amazon AWS account  

beschikbaar zijn. 
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Doelstelling 
 

Aan het einde van deze workshop kun je zelfstandig docker images ontwerpen, draaien, met collega’s 

delen en ben je bekend de belangrijkste nieuwe features van Docker. Je kan deze docker containers 

met elkaar laten communiceren en deployen in verschillende omgevingen: lokaal, een cluster, of naar 

de cloud. 

 

Door de hands-on opdrachten heb je meerdere features in de praktijk gebracht, zodat je er de 

volgende dag mee aan de gang kan. 
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