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Introductie
Ben je geboeid door het vak business analyse? Ben je geïnteresseerd in agile werken met Scrum, of wil je
kennis en vaardigheden opdoen in SAF(e)? Dan ben je bij de Devoteam Academy aan het juiste adres.
Devoteam Academy is een onderdeel van Devoteam Nederland en levert al sinds 2009 hoogwaardige
trainingen. Onze trainingen kenmerken zich door een mix van theorie en praktijk. Al onze trainers zijn
zeer ervaren consultants die, wanneer ze geen training geven, bij toonaangevende klanten werkzaam
zijn. Jouw trainer heeft dus veel theoretische én praktijkkennis en brengt een schat aan ervaring mee
naar de training.
De open trainingen worden door ons op een vaste locatie in Amsterdam gegeven. Daarnaast is het
mogelijkheid om een training incompany te geven. Wil je hier meer informatie over hebben, neem
contact met ons op.
Wij hopen je snel van dienst te zijn!
Met vriendelijke groeten,

Het team van Devoteam Academy

Meer informatie nodig?
Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op:
T: +31 20 630 4750
E: info@devoteam.nl
W: www.devoteam.nl/academy

BCS Diploma in Business Analyse
 Introductie
Om het BCS Diploma in Business Analysis te verkrijgen, moet je vier schriftelijk examens afleggen op een
aantal Business Analyse onderwerpen. Elk schriftelijk examen leidt tot een certificaat. Uiteindelijk kan je
de set van certificaten aanvullen met het diploma Business Analysis. Daarvoor moet je een mondeling
examen afleggen met twee BCS examinatoren, om je technische, zakelijke en interpersoonlijke
competenties aan te tonen. Naast de cursusdagen is er voor het diploma een geschatte studiebelasting
van ongeveer 20 tot 40 uur.

Written Exams
Knowledge-based specialism

Foundation in
Business Analysis

Core Modules

Requirements
Engineering

Practitioner specialism

BA Practice

Modelling Business
Processes

Oral
Exam

 Knowledge-based Module - Foundation certificaat in
Business Analysis
Hier krijg je een overzicht van de volledige omvang van de rol van de business analist en de reeks van
technieken die men in deze functie kan gebruiken. Het certificaat kan behaald worden door middel van
een één uur durend gesloten boek examen met 40 multiple-choice vragen.

 Core Competenties
Er horen twee kernmodules bij het diploma: BA Practice en Requirements Engineering. Deze zijn verplicht
voor alle kandidaten. Elke module wordt afgerond met een één uur durend open boek, scenario-based
examen.

 Business Analysis Practice
Deze module biedt een reeks van fundamentele technieken voor het gebruik in business analyse
opdrachten.

 Requirements Engineering
Deze module legt uit hoe goede business- en systeemrequirements worden verzameld, opgesteld en
geanalyseerd.

 Praktijkgerichte Module - Modelling Business Processes
Deze module is praktijkgericht en gaat in op de verschillende technieken voor het verbeteren van
businessprocessen.

 Mondeling Examen
Het mondeling examen duurt 50 minuten. Er wordt van je verwacht dat je de verworven competenties in
een mondeling examen, in een samenhangende context, kan aantonen. Je moet ook laten zien dat je
over de interpersoonlijke vaardigheden beschikt die nodig zijn om effectief als een business analist te
kunnen functioneren.

Onze partners
Devoteam en BCS

Devoteam en AssistKD

In 2009 introduceerde Devoteam het vooraanstaande

AssistKD is onze trainingspartner en is Engelands

British Computer Society (BCS) certificeringprogramma

grootste en bekendste opleidingsinstituut op het gebied

tot Business Analist. In samenwerking met het Engelse

van Business Analyse. Gezamenlijk geven wij meer dan

opleidingsinstituut AssistKD is het mogelijk om je als

700 Business Analyse trainingen op jaarbasis en hebben

business analist te certificeren volgens de BCS-normen.

inmiddels hele afdelingen van grote organisaties getraind

In Engeland is dit al jaren de standaard, die door veel

zoals banken, verzekeraars en overheid.

organisaties (waaronder Lloyds Bank en Allianz
Insurance) ondersteund wordt. Door het aanbieden van
deze trainingen bieden we professionals in Nederland de
kans om zich verder te ontwikkelen als business analist.

BCS Trainingen
De voertaal van de training is Nederlands of Engels al naar gelang de voorkeur. Het trainingsmateriaal
zelf en het mondeling BCS examen zijn in het Engels.

Code

Open inschrijving

Prijs excl. BTW

Dag(en)

zie website

3

FAB_1

Foundation in Business Analysis - incl. examen

BAP_3

Business Analysis Practitioner - incl. examen

3

RM_2

Requirements Engineering - incl. examen

3

MBP_3

Modelling Business Processes - incl. examen

2

RD_1

Revision day, optioneel (1)

1

EX_1

Mondeling examen (in het Engels)

DBA_1

BCS International Diploma in Business Analysis

Code

Incompany

1 uur

Prijs excl.

Deelnemers

BTW
FAB_1E

Foundation in Business Analysis - incl. examen

BAP_3E

Business Analysis Practitioner - incl. examen

Min. 8- Max. 12

RM_2E

Requirements Engineering - incl. examen

Min. 8- Max. 12

MBP_3E

Modelling Business Processes - incl. examen

Min. 8- Max. 12

RD_1E

Revision day, optioneel (1)

Min. 8- Max. 12

EX_1E

Mondeling examen (in het Engels)

Min. 8- Max. 12

DBA_1

BCS International Diploma in Business Analysis

Min. 8- Max. 12

(1)

Op aanvraag

Min. 8- Max. 12

Voorbereiding op het mondeling examen BCS International Diploma in Business Analysis

SAFe Agilist
Het Scaled Agile framework gaat in op de rollen, teams, activiteiten en organistievormen die je kan
inzetten bij het opschalen van Agile werken. Gedurende deze training leer je hoe je een Agile
transformatie op Enterprise niveau kunt leiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het SAFe framework
in combinatie met Lean en product development.
We behandelen de SAFe kernconcepten en geven je praktische handvatten die nodig zijn om SAFe op een
effectieve manier in te voeren. Je krijgt grondige kennis van Lean principes, tools, rollen, processen,
Agile programmamanagement, Agile portfoliomanagement en product development flow.

Code

Open inschrijving

Prijs excl.

Dag(en)

BTW
SAF_1

Code

SAFe Agilist

Zie website

2

Incompany

Prijs excl.

Deelnemers

BTW
SAF_1E

SAFe Agilist

Op aanvraag

Min. 5- Max. 12

Onze partner
Leading SAFe

Van Scrum teams naar een Agile organisatie
Scrum is momenteel de meest gebruikte Agile aanpak bij
het ontwikkelen van software. Werken met scrum teams
is geweldig, maar met de groei van het aantal teams
komen er belangrijke organisatie-issues in beeld. Wat nu
als je het Agile concept wilt opschalen naar programmaen portfolioniveau?

Framework voor Agile in het groot

Professional Scrum Master
Heb je de ambitie om de rol van Scrum Master te vervullen? Heb je nu of krijg je te maken met Scrum?
In projecten wordt steeds vaker voor een agile of Scrum aanpak gekozen. Sneller en goedkoper betere
systemen realiseren is het doel. Evenals een optimale aansluiting bij de wensen van de opdrachtgever.
De Scrum Master helpt het team om steeds meer agile te worden. Hij faciliteert de teamsessies en is
actief op zoek naar belemmeringen en risico’s. Wil je inzicht en vaardigheid? De valkuilen van Scrum
voorkomen? Volg dan deze Scrum Master cursus, je bent dan in staat Scrum succesvol toe te passen in
projecten.

Code

Open inschrijving

Prijs excl.

Dag(en)

BTW
SCR_1

Code

Professional Scrum Master

Incompany

Zie website

2

Prijs excl.

Deelnemers

BTW
SCR_1E

Professional Scrum Master

Op aanvraag

Min. 5- Max. 12

Onze partner
Scrum.org

Scrum.org leidt de evolutie en het volwassen maken van Scrum voor het vak software ontwikkelaar tot op het niveau
van de agile organisatie.
Scrum.org streeft ernaar om alle instrumenten en middelen te leveren die nodig zijn voor de Scrum practitioner om
waarde te leveren met behulp van Scrum.

Waarom Devoteam?
Kennis overdragen. Dat is wat Devoteam beoogde toen het in 2009 een eigen Academy opgerichte. Eerst
organisaties helpen beter te performen en ze vervolgens in staat stellen om het ook zelf te doen. Want
een goede relatie mag niet gebaseerd zijn op afhankelijkheid. Een keuze voor Devoteam moet gemaakt
worden op basis van de innovatiekracht en expertise die de dienstverlener biedt. Een filosofie die
aanslaat want het aantal cursisten groeit elk jaar.
Onze trainers/consultants werken bij vooraanstaande klanten en zijn actieve leden van
beroepsorganisaties, zoals BCS, IIBA, SCRUM.ORG en SAF(e). Zij kunnen putten uit hun uitgebreide
kennis en ervaring. Zo dragen zij actief bij in het door ontwikkelen van het vak.
Devoteam heeft kwaliteit, kennis(deling) en ontwikkeling hoog in het vaandel staan.

Wat onze klanten zeggen
“Perfecte match met onze organisatie.”
“Zeer professionele trainer met een goed gevoel voor de dynamiek van onze organisatie.”
“Zeer intensieve training met een sterke nadruk op de praktijk.”
“Leuke afwisseling van theorie en oefeningen.”
“Een snelkookpan cursus BA theorie afgedekt met een certificaat.”
“Eindelijk een goed overzicht van alle bekende theorieën in een goed gevulde driedaagse cursus.”

Contact
Devoteam Academy
Wisselwerking 42
1112 XR Diemen
T +31 20 630 4750
E info@devoteam.nl
W www.devoteam.nl

