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Wat is BCS Foundation in Business Analysis
Je wilt jezelf certiﬁceren in het vakgebied Business Analyse? De examentraining BCS Foundation in Business
Analyse geeft je handvatten om het Foundation examen te behalen.
Het ''business analysis process model'', het ''problem solving model'' komen aan de orde en een aantal
ondersteunende technieken zoals procesmodellering, gegevensmodellering en use case modellering.
Ook de softskills en de rol van de business analist in Agile development worden kort aangestipt.
Wij bieden je een training gebaseerd op het door BCS uitgegeven boek Business Analysis (derde editie). Het
examen kan los bijgeboekt worden. Deze training is onderdeel van het traject leidend tot het International
Diploma in Business Analysis.

Voor wie is BCS Foundation in Business Analysis
Deze training is speciaal bedoeld voor iedereen die de eerste stappen in business analyse al heeft gezet en
naast het helder krijgen van het totaalbeeld van dit vakgebied, ook een internationaal erkend diploma wil
halen.
Naast business analisten is deze training o.a. geschikt voor:

projectleiders
architecten
informatieanalisten
systeemanalisten
functioneel ontwerpers
testers
functioneel beheerders.

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
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genoegen.
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