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Wat is BPM Examentraining OCEB 2 Fundamentals
Er zijn in het vakgebied veel inzichten en methodes ontwikkeld om processen te doorgronden. Tussen de
dialecten bestaat voornamelijk onbegrip; onbegrip dat alleen kan worden weggenomen door standaardisering.
De Object Management Group probeert hierin te voorzien met de OCEB-certiﬁcering – OMG Certiﬁed Expert in
BPM. Een open, internationaal, leverancieronafhankelijk certiﬁceringsprogramma dat BPM-specialisten moet
helpen hun scope te verbreden en moet dienen als grote gemene deler in het vaak gefragmenteerde BPMlandschap. Door middel van OCEB spreekt elke BPM-betrokkene in de organisatie in feite dezelfde taal. Het
OCEB-certiﬁceringsprogramma kent 5 certiﬁceringsexamens, waarvan OCEB2 Fundamental de eerste is.
De examentraining OCEB 2 Fundamentals bereidt deelnemers voor op het “OCEB 2 Fundamental” examen van
OMG. Hierin is veel BPM gedachtegoed opgenomen, inclusief de standaard BPMN 2.0. Gezien het doel, het
bereiken van de certiﬁcering voor OCEB 2 Fundamental, is het van het grootste belang dat de deelnemers
gedurende de training de benodigde tijd en inspanning kunnen investeren om de certiﬁcering te behalen. Van
de kandidaten wordt verwacht dat zij deelnemen aan alle sessies van de examentraining en de daarvoor
benodigde voorbereiding hebben gedaan.

Voor wie is BPM Examentraining OCEB 2 Fundamentals
Leden van BPM-projectteams met kennis van bedrijfsprocessen en ervaring in het modelleren van processen
hebben in principe voldoende kennis om aan de BPM Examentraining OCEB 2 Fundamental deel te nemen.
Voor het volgen van de opleiding is een goede algemene kennis van Business Process Management benodigd.
In termen van het Capgemini Academy opleidingscurriculum, dient uw kennis en ervaring op het niveau van de
opleidingen “BPM Oriëntatie” en “BPM Proces Modelleren en Analyseren” te zijn.

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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