BiSL3® Foundation training inclusief
examen voucher
Groep Nederlands
Training code

BISLF

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

4

Kosten

€1.000,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is BiSL3® Foundation inclusief examen voucher
De meeste bedrijven besteden veel tijd en geld aan IT. BiS3L®, de nieuwste versie van de Business
Information Services Library, helpt om de business processen en de onderlinge afstemming van de business,
onze business partners en de IT te verbeteren. Op deze manier helpt BiSL je de bedrijfsvoering (o.a. kosten)
efficenter en effectiever en dus succesvoller te realiseren.
In augustus 2020 is de nieuwste versie van BiSL beschikbaar gekomen. Deze versie is volledig compatible
met de versie uit 2012 maar is aangepast aan de laatste ontwikkelingen in het vakgebied dat zich uitstrekt
van functioneel beheer tot en met stratgiesch informatiemanagement. Zo is er in deze versie-3 extra
aandacht voor informatiebeveiliging en de samenwerking met partnerorganisaties.
Na deze training begrijp je het Business Information Services Library (BiSL3®) proces framework voor
Business Informatiemanagement en ben je in staat om het in de dagelijkse praktijk toe te passen en te
beheersen. Je bent in staat BiSL3® niet alleen te te gebruiken voor het Business Informatiemanagement,
maar ook dit vakgebied in de eigen organisatie te verbeteren.
Aan het eind van deze opleiding ben je voorbereid voor het nieuwe internationaal erkende officiële BiSL3®
Foundation examen.
Bij deze training is een voucher voor het officiële, internationaal erkende examen inbegrepen.
De kosten van de examenvoucher zijn opgenomen in de prijs van de training. Kort na aanvang van de
training ontvang je per mail een voucher waarmee je je examen kunt reserveren. Houd rekening met het feit
dat je minimaal 5 werkdagen vooraf je examen moet plannen.
Kijk voor meer informatie ook op https://academy.capgemini.nl/thema/examens

Voor wie is BiSL3® Foundation inclusief examen voucher
De training is bestemd voor iedere professional die betrokken is in het werkveld van functioneel beheer of er
vanuit een andere functie of rol inzicht in heeft verkregen. Daarnaast is inzicht in dit framework essentieel
voor hen die als leidinggevende verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering, het functioneel beheer of het
informatiemanagement. Je werkt bijvoorbeeld in een rol als:
Informatiemanager
Functioneel beheerder
Systeemeigenaar
Productmanager
Productowner
Procesowner
Business-manager
Businessmanager en -consultant
Superuser of Keyuser

Voorvereisten
Er zijn geen voorwaarden gesteld. Enige ervaring met functioneel beheer is een pré.

Doelstellingen
Na deze training heb je een overzicht over het vak Business Informatiemanagement en begrijp je het
Business Information Services Library (BiSL3®) proces framework voor Business Informatiemanagement.
Je begrijpt het BiSL3®model en bent in staat om het in de dagelijkse praktijk toe te passen en te beheersen.
Je bent in staat BiSL3® te gebruiken om Business Informatiemanagement uit te voeren en te verbeteren.
Enkele concrete doelstelling zijn o.a.het inzicht krijgen in:
samenhang en afhankelijkheid tussen Business en IT structuur
terminologie van BiS3L®
doelstelling en onderwerpen van elk operationeel, tactisch en strategisch cluster
activiteiten en resultaten van elk cluster
invoering van BiSL3®
samenhang van BiSL3® met andere frameworks zoals ITIL®, ASL® en SCRUM®
Aan het eind van deze opleiding ben je voorbereid voor het officiële BiSL3® Foundation examen.
Examen Informatie
Duur examen: 60 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 25%
Aantal examenvragen: 40
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 26
Examen stijl: Multiple choice
Open Boek: Nee

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.

