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Mensen professioneel fit maken en houden 
De business is steeds meer afhankelijk van IT. Dus stelt de business steeds hogere 
eisen aan de IT-afdeling. Het moet sneller, goedkoper, flexibeler, veiliger en moderner.  
Ontwikkeling is voor IT-professionals cruciaal. Maar hoe? Waarheen? Wat is haal-
baar? Capgemini Academy is er om u te helpen met het oplossen van deze 
vraagstukken. Wij kijken scherp naar wat een IT-professional van morgen nodig heeft 
en wat hem flexibel inzetbaar maakt. En we ontwikkelen de opleidingen en leer- 
middelen om die behoefte in te vullen.

Fit worden vraagt meer dan alleen training  
Om uw mensen professioneel fit te maken en te houden, is meer nodig dan een 
standaardopleiding. Onze dienstverlening bestaat dan ook niet alleen uit opleidingen. 
Met onze diensten helpen we u vragen te beantwoorden zoals: 
•	 Hoe	kom	ik	tot	een	wendbare	populatie?	
•	Wat	doet	de	markt,	wat	zijn	gangbare	standaards,	bijvoorbeeld	in	certificeren?	
•	 Benutten	mijn	mensen	de	beschikbare	middelen	optimaal?	
•	 Hoe	krijg	ik	mensen	die	al	20	jaar	hetzelfde	doen,	gemotiveerd	om	te	bewegen?	
•	 Hoe	haal	ik	maximaal	rendement	uit	mijn	opleidingenbudget?	
•	 Kunnen	mijn	medewerkers	deze	stap	wel	zetten?	Hoe	zit	het	met	hun	potentieel?	

Het hoe en waarom van onze opleidingen 

IT is meer dan technologie 
Professioneel fit betekent dat een medewerker vakkundig is, zijn rol goed kan  
vervullen en flexibel kan meebewegen. Dus bieden we opleidingen in IT, business, 
verbindende vaardigheden (inclusief soft skills) en de fundamenten van het vak. 

Curricula 
Het gaat om de samenhang, de juiste mix van IT, business en verbindende vaardig-
heden. En daarom hebben we curricula gemaakt waarin u die samenhang kunt 
zien. We laten u zien hoe wij tegen het vak aankijken, wat daarin de meest voor-
komende werkzaamheden zijn en wat er nodig is om die werkzaamheden goed te 
kunnen uitvoeren.

Maatwerk en Standaard Open Rooster
Iedere IT-afdeling is uniek. Sommige vraagstukken vereisen maatwerk. Andere niet. 
Daarom bieden we opleidingen in twee vormen: standaard en maatwerk.

Werkvormen
Anytime anyplace, competentiegericht, groepsgewijs, individueel, gaming,  
e-learning.	Bij	Capgemini,	bij	u	in	huis,	op	afstand	(remote).	Flexibiliteit	is	 
belangrijk. Vanuit opleidingskundig oogpunt: leren op het moment dat je  
het nodig hebt en direct kunt toepassen. Vanuit praktisch oogpunt: parttime  
werken, files, onnodig reizen.



Niveau van de opleidingen 
Capgemini biedt opleidingen op drie niveaus:
•	Oriëntatie:	kennismaking,	weten	waar	het	over	gaat,	waar	raakt	het	aan	

eigen werkzaamheden.
•	 Verdieping:	inzicht	en	vaardigheid.
•	 Attitude:	verandering	in	houding,	bewust	worden	van	ingesleten	patronen	en	 

 overtuigingen, daar afstand van doen en nieuw gedrag ontwikkelen. 

We bieden trainingen op het gebied van:

• Agile/SCRUM
• Architectuur 
•	 Business	Analyse	&	Business	Process	Management
•	 Business	Intelligence	&	Analytics
• Cloud
• Informatieanalyse en functioneel ontwerp
• IT Governance en beheer
• IT Service management
• Object Oriented Software Development
• Pakketten (SAP en Mendix)
• Projectmanagement
• Requirements
• Security
• Sociale vaardigheden
• Subject Matter Expertise
• Testen

We bieden u onder andere curricula op het gebied van:

• Applicatieontwikkeling waterval 
• Applicatieontwikkeling iteratief 
• Applicatieontwikkeling Agile/Scrum 
•	 Businessanalyse	
• Testen 
• Architectuur 
• Project-, programma- en verandermanagement 
• Project-, programma- en portfoliomanagement office 
• Governance van de projectmatige verandering 
• Security 
• Servicemanagement 
•	 Business	Intelligence	&	Analytics	
• SAP 
• Pakketimplementatie 
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Over Capgemini Academy
De business is steeds meer afhankelijk van IT. Dus stelt de business steeds hogere eisen aan de IT-afdeling. 
Het moet sneller, goedkoper, flexibeler, veiliger en moderner. Ontwikkeling is voor IT-professionals cruciaal. 
Maar hoe? Waarheen? Wat is haalbaar? Capgemini Academy is er om u te helpen met het oplossen van deze 
vraagstukken. Wij kijken scherp naar wat een IT-professional van morgen nodig heeft en wat hem flexibel 
inzetbaar maakt. Daarnaast ontwikkelen we de opleidingen en leermiddelen om die behoefte in te vullen.

Capgemini Academy is onderdeel van Capgemini. We kunnen steunen op de ervaring van 140.000 
IT-professionals wereldwijd:
•	Capgemini	Academy	is	een	van	de	grootste	IT-opleiders	van	de	Benelux	en	is	wereldwijd	actief.

•	We	bieden	opleidingen	aan	ruim	12.000	cursisten	per	jaar.

•	Gemiddelde	evaluatiecijfer:	8,1.	Onze	trainers	komen	uit	de	praktijk.	Ze	zijn	daarnaast	didactisch	
gecertificeerd. 

•	We	bedienen	klanten	wereldwijd,	10%	is	buiten	de	Benelux.

•	We	streven	naar	het	minimaliseren	van	papiergebruik.	Onze	opleidingsmaterialen	zijn	grotendeels	digitaal.

•	We	vinden	het	belangrijk	om	ook	een	maatschappelijke	bijdrage	te	leveren.	Een	bijdrage	die	een	relatie	
heeft	met	leren.	Een	voorbeeld:	we	steunen	Coach4You	(http://www.coach4you.org/).

Voor meer informatie:
Capgemini Academy

Papendorpseweg	100

3528	BJ	Utrecht	

Tel.	030	689	66	00

csopl.nl@capgemini.com

www.academy.capgemini.nl
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