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Microservices: nieuwe bouwstenen 
in software ontwikkeling, 
applicaties en architectuur
Kortrijk, 1 december 2016
van 18 tot 21.30 uur



Programma

18.00 Introductie
 Kalman Tiboldi, TVH Group

18.15  Microservices: state of the art  
 Bruno Volckaert, INTEC UGent           

19.45   Broodjespauze

20.00  Microservices en Docker: 
 van theorie naar praktijk  
 Tom Van Cutsem en Nico Janssens, 
 Nokia Bell Labs

Doelgroep

CIO’s, software designers/ontwikkelaars, system 
engineers, IT project managers en professionals

Organisatie

Werkgroep IT en Digitale Transformatie

Microservices: nieuwe bouwstenen 
in software ontwikkeling,

applicaties en architectuur 

Het idee achter microservices is dat applicaties een-
voudiger te bouwen en te onderhouden zijn als ze 
worden opgebroken in kleine, onderling samenwerkende 
onderdelen.

Binnen moderne softwareontwikkeling en architectuur 
wordt met microservices dus de specifieke methode 
bedoeld waarbij autonome gedistribueerde systemen 
ontworpen worden die gebruik maken van kleine on-
afhankelijke services die, elk met hun functionaliteit, 
samen een applicatie vormen (Martin Fowler). 

Grote monolithische alles-in-één toepassingen worden 
zo steeds vaker vervangen door het modulair opsplit-
sen in nieuwe, samenwerkende fijnmazige services die 
onafhankelijk van elkaar, betrekkelijk snel en relatief 
veilig, kunnen gebouwd, getest en uitgerold worden. 

Essentieel bij microservices is de mogelijkheid om 
verschillende processen rechtstreeks uit te rollen in 
lichtgewicht containers (zoals Docker) en het concept 
van DevOps waarbij autonome, kleine IT teams expertise 
uit development en operations combineren. Microser-
vices vormen ook steeds vaker de basis van Internet 
of Things platformen, of dus de bouwstenen van het 
nieuwe digitale tijdperk. Er valt echter nog veel te leren 
en te ontdekken.

Doelstelling 

Deze studieavond biedt een up to date overzicht van de 
kennis op het gebied van microservices en brengt op-
komende trends in kaart. Wat zijn ze, wat kunnen ze en 
waarom zou je ze gebruiken. Concrete illustratie gebeurt 
aan de hand van toepassingen uit research projecten. 


