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Training IREB Certified Professional for 
Requirements Engineering 

Het eenduidig definiëren en bijhouden van wensen en eisen is cruciaal voor elk 
ontwikkelproject. De kwaliteit van requirements engineering voorspelt namelijk in hoge mate 
het succes. Doe in drie achtereenvolgende dagen alle benodigde basiskennis van het 
vakgebied op. En sluit af met het CPRE examen dat leidt tot het internationaal erkende IREB 
certificaat.

De druk op heldere requirements neemt toe. Systemen 

worden complexer en betrokkenen hebben vaak 

conflicterende belangen. Opdrachtgevers nemen ook 

geen genoegen meer met systemen die niet aan de 

eisen voldoen. Daarnaast voorkom je met goede en 

volledige requirements veel (duur) herstelwerk later in 

een ontwikkelproject. 

 

Basiskennis én CPRE-certificaat 

Deze training bieden we aan naast onze bestaande 

basiscursus Requirements engineering. Wat zijn de 

verschillen? Deze training duurt een dag langer en sluit 

aan op een examen. Na het succesvol afronden van 

dat examen mag je je IREB* Certified Professional for 

Requirements Engineering (CPRE) noemen. Daarnaast 

gaat deze training minder in op verschillende 

methoden, maar richt zich volledig op de IREB 

vereisten voor het certificaat. Daar neemt het 

modelleren van requirements een grote plaats in. Zo 

ben je na deze training bijvoorbeeld ook bekend met 

relevante UML diagrammen. 

Doelgroep 

Deze cursus is bedoeld voor requirements engineers, 

business analisten, informatie analisten en architecten. 

 

Programma 

 Introductie in requirements engineering: 

vakgebied, rol van requirements engineer, soorten 

requirements 

 Systeemafbakening & context 

 Achterhalen van requirements 

 Documenteren van requirements; zowel in 

natuurlijke taal als in modellen. 

 Valideren en onderhandelen van requirements 

 Beheren van requirements 

 Ondersteunende tools 

Bij de training hoort een reader en het boek 

"Requirements Engineering Fundamentals, A Study 

Guide for the Certified Professional for Requirements 

Engineering Exam - Foundation Level - IREB 

compliant" door Klaus Pohl, Chris Rupp (inbegrepen bij 

de prijs). 
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Resultaten 

Na afloop van deze driedaagse cursus heb je: 

 besef van het belang van goede requirements 

 een helder beeld van het vakgebied requirements 

engineering en de rol van de requirements 

engineer 

 inzicht in de belangrijkste technieken van 

requirements engineering om tot goede 

requirements te komen 

 kennis van de belangrijkste UML-diagrammen 

voor requirement engineering (Class diagram, Use 

case diagram, State diagram en Activity diagram) 

 kennis van andere modelleertechnieken voor 

requirements engineering (Goal Model, Entity 

Relationship Diagram, Statechart en Data Flow 

Diagram) 

 inzicht in de belangrijkste technieken van 

requirements engineering om requirements te 

beheren 

 

IREB Foundation examen 

Na afloop van de training kan je eenvoudig zelf een 

IREB Foundation examen plannen via iSQI, een 

onafhankelijk exameninstituut. Het examen duurt 75 

minuten en is mulitple-choice. Als je score meer dan 

60% bedraagt ben je geslaagd. Het Foundation level 

certificaat is onbeperkt geldig. De kosten van het 

examen zijn €250,- (niet inbegrepen bij de prijs van 

de training). 

 

Waarom kies je voor cibit academy? 

 Je krijgt les van ervaren docenten die zelf CPRE 

zijn en de stof uitstekend kunnen overbrengen. 

Positieve evaluaties bevestigen dat keer op keer. 

Omdat zij ook als consultant in projecten werken, 

kan je rekenen op praktische voorbeelden van de 

toepassing van de lesstof. 

 Daarnaast is er ruimte voor interactie met andere 

deelnemers. En ook dat bevordert het inzicht in de 

materie. 

 Tot drie maanden na de opleiding kan je bij de 

docent terecht voor vragen over requirements 

engineering. 

 cibit academy is een officiële CPRE Foundation 

Level Training Provider. 

 De training vindt plaats in het midden van het 

land: het opleidingscentrum van cibit academy op 

het bosrijke park Berg & Bosch in Bilthoven. 

 En ten slotte ontvangen alle deelnemers 20% 

korting op de vervolgopleiding Requirements 

engineering practitioner. 

 

*) De International Requirements Engineering Board 

(IREB) is een internationale non-profit organisatie die 

zich richt op het professionaliseren van Requirements 

Engineers. De leden van deze board zijn onafhankelijk 

en internationaal erkende experts uit het bedrijfsleven 

en de wetenschappelijke wereld zoals Suzanne 

Robertson. Zij is de mede auteur van het boek 

'Mastering the Requirements Process', dat in veel cibit 

academy requirements trainingen wordt gebruikt. IREB 

heeft een certificatieprogramma ontwikkeld op drie 

niveau's; Foundation, Advanced en Expert. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 3 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.875,- (cibit academy rekent geen BTW) 

 

cibit academy 

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   

 


