BABOK® ECBA
examentraining

Group Training
Training code

CGABAB3ECD

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€995,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is BABOK® ECBA examentraining
Je wilt inzicht in de BABOK™
elementen zoals Key concepts,
Knowledge Areas, Tasks,
Techniques en Underlying
Competencies. En je wilt
aantonen dat je die basiskennis
hebt.

Deze examentraining geeft de bagage om met vertrouwen examen te doen voor het Entry Certiﬁcate in
Business Analysis™ ECBA™. De plaats van de ECBA™ certiﬁcering naast de andere IIBA certiﬁceringen wordt
kort aangegeven. Je raakt vertrouwd met de eisen die IIBA® stelt aan ECBA-kandidaten, met de structuur van
de BABOK™ Guide en met de elementen die voor het examen belangrijk zijn. We bespreken het
examenmateriaal en koppelen die met praktische opdrachten aan je eigen ervaring.
Een belangrijk deel van deze training is het oefenen met examenvragen.
Deze training is gebaseerd op de BABOK v3 guide. Reken op ongeveer 20 uur zelfstudie. Het examen kan los
geboekt worden bij IIBA.

Voor wie is BABOK® ECBA examentraining
Deze training is speciaal bedoeld voor iedereen die nog weinig of geen ervaring in/met Business Analyse heeft.
Daarnaast is deze training ook bedoeld voor iedereen die zijn kennis van de BABOK aanpak wil kunnen gaan
aantonen met het ECBA certiﬁcaat.

Dit geldt voor iedereen die maar iets met het vakgebied te maken heeft. Of je nu business analist bent, of
projectleider, productowner, architect, procesontwerper, informatieanalist, systeemanalist, functioneel
ontwerper, tester, functioneel beheerder etc.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
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.

Capgemini Academy. We transform IT professionals
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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
genoegen.
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