Architecture Fundamentals
Group Dutch
Training code

ARCH-AW

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.095,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Architecture Fundamentals
Architecture Fundamentals neemt je mee in de wereld van Enterprise en Solution architectuur die past
binnen de agile werkwijze en toepasbaar is binnen watervalomgevingen. In de training geven we vanuit
architectuur aandacht aan IT-concepten zoals applicaties, servers en databases, en aan analysemethoden
zoals business model canvas, customer journeys en stakeholder management.
Bovendien krijg je inzicht in wat architectuur is, wat een architect doet en hoe een architect met agile teams
en management interacteert. Ook krijg je een overzicht van courante architectuurmethoden zoals TOGAF en
Archimate en agile raamwerken zoals SAFe. Daarmee vormt deze training een goede basis om de wereld
van architectuur en architecten beter te begrijpen en mogelijk een volgende stap richting een rol als
architect te zetten. De training geeft ook een goede basis voor vervolgtrainingen zoals TOGAF, Archimate,
DEMO, SAFe for architects, Architectuur in agile context (practitioner), Open Agile Architectuur en Enterprise
Design.

Voor wie is Architecture Fundamentals
Deze training is voor Business Analisten, Product Owners, softwareontwikkelaars, IT-managers,
Programmamanagers met een interesse om zich in architectuur te verdiepen en zich mogelijk te gaan
ontwikkelen als architect.

Voorvereisten
Je hebt minimaal een HBO denk- en werkniveau en enige jaren werkervaring in het werkgebied van de
informatievoorziening.

Doelstellingen
Na afronding van deze cursus:

Kun je definiëren wat architectuur is en hoe het waarde toevoegt
Ken je de relevante bedrijfs- en IT-architectuurmethoden, kaders en patronen
Kun je de rol en vaardigheden van een (agile) architect benoemen
Ben je in staat om zinvolle gesprekken te voeren met architecten
Kun je je volgende stap als (toekomstige) architect definiëren
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Wat is Architecture Fundamentals
Architecture Fundamentals neemt je mee in de wereld van Enterprise en Solution architectuur die past
binnen de agile werkwijze en toepasbaar is binnen watervalomgevingen. In de training geven we vanuit
architectuur aandacht aan IT-concepten zoals applicaties, servers en databases, en aan analysemethoden
zoals business model canvas, customer journeys en stakeholder management.
Bovendien krijg je inzicht in wat architectuur is, wat een architect doet en hoe een architect met agile teams
en management interacteert. Ook krijg je een overzicht van courante architectuurmethoden zoals TOGAF en
Archimate en agile raamwerken zoals SAFe. Daarmee vormt deze training een goede basis om de wereld
van architectuur en architecten beter te begrijpen en mogelijk een volgende stap richting een rol als
architect te zetten. De training geeft ook een goede basis voor vervolgtrainingen zoals TOGAF, Archimate,
DEMO, SAFe for architects, Architectuur in agile context (practitioner), Open Agile Architectuur en Enterprise
Design.

Voor wie is Architecture Fundamentals
Deze training is er voor Business Analisten, Product Owners, softwareontwikkelaars, IT-managers,
Programmamanagers met een interesse om zich in architectuur te verdiepen en zich mogelijk te gaan
ontwikkelen als architect.

Voorvereisten
Je hebt minimaal een HBO denk- en werkniveau en enige jaren werkervaring in het werkgebied van de
informatievoorziening.

Doelstellingen
Na afronding van deze cursus:
Kun je definiëren wat architectuur is en hoe het waarde toevoegt
Ken je de relevante bedrijfs- en IT-architectuurmethoden, kaders en patronen
Kun je de rol en vaardigheden van een (agile) architect benoemen
Ben je in staat om zinvolle gesprekken te voeren met architecten
Kun je je volgende stap als (toekomstige) architect definiëren

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.
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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.

