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Opleiding enterprise-architectuur 

Je leert effectief de ambitie van jouw organisatie te operationaliseren middels richtinggevende 
principes en aansprekende visualisaties. Breng IT en business dichter bij elkaar met 
enterprise-architectuur.

Theorie pragmatisch toepassen 

Enterprise-architecten weten als geen ander hoe 

business en IT op elkaar moeten worden afgestemd. 

Toch gaat het in de praktijk niet altijd goed. Methoden, 

technieken en raamwerken als TOGAF 9.1 en DYA zijn 

niet afdoende. Enterprise-architecten behoren juist 

pragmatisch en effectief te werken aan en te 

communiceren over architectuur. Maar: 

 Hoe doe je dit in de praktijk? 

 Hoe zorg je ervoor dat enterprise-architectuur 

impact heeft in jouw organisatie? 

De wereld van enterprise-
architectuur 

Tijdens deze vijfdaagse opleiding krijg je de 

antwoorden op bovenstaande vragen. De meest 

essentiële theorie wordt afgewisseld met concrete 

praktijkopdrachten. Belangrijke concepten en 

processen passeren de revue, zoals 

architectuurprincipes, referentiearchitecturen en het 

effectief inzetten van modelleertechnieken en talen 

zoals ArchiMate. Daarnaast besteden de docenten 

aandacht aan trends in het vakgebied, zoals 'cloud 

computing' en 'big data', die grote impact zullen 

hebben op de (toekomstige) architecturen van 

enterprises. 

Programma 

Het programma volgt inspearit's visie op enterprise-

architectuur en behandelt de thema's zoals 

weergegeven op onderstaand model: 

 
 

Dag 1: We gaan in op gangbare definities van 

enterprise-architectuur en bespreken wat het typische 

speelveld is van enterprise-architecten. Van daaruit 

richten we ons op de vraag wat wij met enterprise-

architectuur willen bereiken. Wat is de ambitie en wat 

is de betekenis hierbij van belangrijke trends en 

ontwikkelingen van dit moment zoals cloud, mobile, 

social en analytics? 
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Dag 2: Om de ambitie te realiseren zullen er goed 

onderbouwde besluiten genomen moeten worden. 

Enterprise-architectuur maakt dit mogelijk? Maar voor 

wie doe je het? Wat is de positionering ten opzichte 

van Informatie Management, Portfolio Management, 

etc.? Tijdens deze dag behandelen we architectuur 

raamwerken als TOGAF en DYA, analyseren we de 

relevante deelgebieden (zoals business en informatie 

architectuur), bespreken we de stakeholders van de 

architectuur en passeren de belangrijkste modellen en 

standaarden met betrekking tot enterprise-

architectuur de revue. 

Dag 3: We pakken de draad van dag 2 op en gaan 

verder onder het motto: "in de beperking toont zich de 

meester". De resultaten van enterprise-architectuur 

dienen zeker vandaag de dag praktisch en snel 

leverbaar te zijn. We richten ons deze dag dan ook op 

architectuur principes en aansprekende visualisaties. 

Je leert hoe je deze kan opstellen en waar je dan op 

moet letten. 

Dag 4: Hoe wordt enterprise-architectuur in 

organisaties het beste ingericht? Welke rollen zijn 

hierbij noodzakelijk? Organisatorische inbedding, 

benodigde competenties van architecten, 

kennismanagement en governance staan hierbij 

centraal. 

Dag 5: Een organisatie staat nooit stil, hetzelfde geldt 

voor de enterprise-architectuur. Tijdens deze laatste 

dag staan wij stil bij de volwassenheid van de 

architectuurfunctie binnen de organisatie. We richten 

ons op het meten van de volwassenheid en het 

opstellen van een groeimodel. We sluiten de opleiding 

af met het opstellen van een eigen 3 maanden 

enterprise-architectuur verbeterplan. 

 

Resultaten 

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om: 

 een plan te maken voor het effectief en 

pragmatisch werken onder architectuur in jouw 

organisatie 

 methoden en technieken van enterprise-

architectuur op waarde te schatten en in te 

zetten in de praktijk 

 praktische architectuur visualisaties te creëren 

 heldere architectuurprincipes op te stellen en 

uit te dragen 

 te beoordelen hoe je profiteert van trends in 

het vakgebied, zoals cloud computing 

Voor iedereen die succesvol wil zijn 
met enterprise-architectuur 

Deze opleiding richt zich op enterprise-architecten die 

zich verder willen ontwikkelen in het vakgebied, of 

tegen obstakels aanlopen tijdens hun dagelijkse 

werkzaamheden. Daarnaast is de opleiding ook 

uitermate geschikt voor professionals die met 

(enterprise) architecten samenwerken vanuit een 

opdrachtgever of gebruikersrol van architectuur, zoals 

project en programmamanagers, informatiemanagers, 

CIOs, domein en solution architecten. De stof wordt 

behandeld op hbo+ niveau. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 5 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 3.195,- (cibit academy rekent geen BTW) 

 

cibit academy 

Blijf waardevol en houd je vakgebied bij. Profiteer van 

onze HBO+ opleidingen: klassikaal onderwijs, 

topdocenten die in de praktijk staan en leerzame 

contacten met medestudenten. 

Contact 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2 

3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl  

  


