
Je hebt nog geen 
VMWare kennis óf een 
oude certificering (niveau 
3 of 4)

Je hebt de VCP-DW 
(Digital Workspace) 2018 
certificering

of

Volg deze training:

VMware vSphere 6.7 
Install, Configure, Manage 
(VICM)

Je hebt de VCP-DCP op 
niveau 6.5

Je hebt de VCP-DCP op 
niveau 5 of 6

Je hebt een actieve VCP 
certificering van een 
andere oplossing 

• Cloud Management & Automation
• Desktop & Mobility
• Network Virtualization

of

Ooit een vSphere 6.0 
training gevolgd zonder 
te certificeren

Volg deze training:

VMWare vSphere 6.7: Fast 
Track (VVFT)

Volg deze training:

VMWare vSphere: Install, 
Configure, Manage plus 
Optimize and Scale Fast 
Track (VICMOSFT)

of

Volg deze training:

VMware vSphere 5.5 to 
6.7: What’s New (VIWN)

Volg deze training:

VMware vSphere: 
Optimize and Scale (VOS)

Volg deze training:

VMware vSphere 6.5: 
Troubleshooting 
Workshop (VSTS)

of of

Volg deze training:

VMware vSphere 5.5 to 
6.7: What’s New (VIWN)

Maak het examen:

Professional vSphere 6.7 
Delta Examen 2019 
(2V0-21.19D)
40 examenvragen. behandelt de 
verschillen tussen versie 6.5 en 6.7. 

Maak het examen:

Professional vSphere 6.7 
Exam 2019 (2V0-21.19)
70 examenvragen. behandelt vSphere 
volledig. 

of

Maak het examen:

VCP 6.7 2019 (2Vo-21.19) 
af op een Pearson VUE-
examenlocatie

VCP-DCV 2019  

Maak het examen: 

foundation examen 
(online) (2V0-01.19)
Dit mag thuis of op kantoor, zolang je 
de vragen binnen de gestelde tijd 
beantwoord.

Kun je een intensieve 
training aan?

Standaard route

certificeren met 
examen

certificeren zonder 
examen te doen

Afronding van de training is 
voldoende voor de certificering

Aanbevolen, niet 
verplicht

Direct examen 
maken

Volg deze training:

VMware vSphere 5.5 to 
6.7: What’s New (VIWN)

Virtual Certified Professional voor Data Center Virtualization
VCP-DCV 2019

“Samen met Nyenrode scoren wij 
het hoogst op klanttevredenheid, 
met een 8,1 gemiddeld in het AG 
Connect IT-opleidings onderzoek 

2019” 

Tegen welke uitdaging 
loop jij aan?

Laat ons meedenken, zodat 
het up-to-date blijven van 

je kennis verzekerd is. 

040-2924747

www.the-academy.nl

“ik zou veel meer tijd aan 
opleidingen moeten besteden om 

up-to-date te kunnen blijven”

“ Ik zou iets meer tijd aan 
opleidingen moeten besteden om 

up-to-date te kunnen blijven”

Uit het AG connect IT-Opleiding onderzoek van 2019

Het is noodzakelijk maar in de praktijk 
niet zo eenvoudig.

UNLOCK YOUR POTENTIAL

24%

Hoe blijf je up-to-date & 
competitief?

51%
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