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Wat is Agile Architectuur
Een Agile aanpak maakt een soepele vertaalslag van de dynamische omgeving waarin je
organisatie opereert, naar de ontwikkeling van eﬀectieve software die rekening houdt met
onverwachte veranderingen mogelijk. Met bijkomend voordeel een kortere time-to-market voor
producten, diensten en benodigde software die op tijd en binnen budget wordt opgeleverd.
Agile ontwikkelt zich momenteel tot een de facto standaard voor het managen van veranderingen
in organisaties. Dit vereist niet alleen veranderingen in de processen en procedures, maar ook
een radicale verandering in houding en gedrag van alle betrokkenen en heeft zo ook zijn invloed
op de rol van architect.
Hoe beïnvloedt Agile eigenlijk de rol van de architect en de manier waarop je Business en IT
architectuur bedrijft en welke consequenties heeft dat voor jou? Daarop geeft deze eendaagse
training antwoord. Op een zeer interactieve en praktische manier krijg je concrete benaderingen,
tips en aanwijzingen rond Agile architectuur, allemaal gebaseerd op best practices en ervaring uit
de eerste hand. De training wordt gegeven door architecten met ervaring in architectuur en Agile.
Na aﬂoop van de training ben je in staat om:
De eisen te benoemen die Agile werken stelt aan de vaardigheden en het gedrag van een
architect
De eisen te benoemen de Agile werken stelt aan het architectuurproduct
De Agile principes te benoemen die je kunt toepassen bij het maken van een architectuur
De rol van architectuur in Agile softwareontwikkeling te beschrijven
De toegevoegde waarde van architectuur in Agile organisaties toe te lichten
Te beschrijven hoe organisaties Agile en Architectuur combineren
Aan het eind van de training bent je klaar om aan de slag te gaan in Agile projecten en/of bij Agile
organisaties. Hierbij kun je als architect duidelijk je toegevoegde waarde laten zien.

Voor wie is Agile Architectuur
De training is gericht op architecten die de toegevoegde waarde van architectuur voor Agile
omgevingen beter voor het voetlicht willen brengen en willen laten zien welke onmisbare
vaardigheden een architect heeft voor Agile ontwikkeling.
Om echt te proﬁteren van deze training is het aanbevolen om op zijn minst enige ervaring als
architect te hebben.

Voorvereisten
Om echt te proﬁteren van deze cursus is het aanbevolen om op zijn minst enige ervaring als
architect te hebben.

Doelstellingen
Na aﬂoop van de opleiding ben je in staat om:
De eisen te benoemen die Agile werken stelt aan de vaardigheden en het gedrag van een
architect,
De eisen te benoemen die Agile werken stelt aan het architectuurproduct,
De Agile principes te benoemen die je kunt toepassen bij het maken van een architectuur,
De rol van architectuur in Agile softwareontwikkeling te beschrijven,
De toegevoegde waarde van architectuur in Agile organisaties toe te lichten,
Te beschrijven hoe organisaties Agile en Architectuur combineren.

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.
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