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Opleiding IT-architectuur in de praktijk 

Met deze vijfdaagse opleiding leer je alle basisaspecten van de IT-architectuur. Vanuit zijn 

praktijkervaring laat de docent zien hoe je de theorie zelf, in je eigen omgeving kan toepassen. 

Op basis van een casus ga je deze aspecten met de docent en je mede-cursisten toepassen in 

realistische workshops.

Architectuurconcepten, -methoden 

en -technieken toepassen 

Met deze vijfdaagse opleiding leer de 

basisvaardigheden van een architect en de samenhang 

tussen de aspecten waar een architectuur uit bestaat. 

Je leert niet alleen de theorie, maar juist ook hoe je 

deze theorie zelf in je eigen organisatie direct kan 

toepassen. De opleiding kent een logische, 

stapsgewijze opbouw waarin je de opgedane kennis 

met je mede-cursisten in workshops leert toepassen. 

Uiteraard behandelen we de technische skills van de 

architect maar ook juist de softskills.  

 

Met deze opgedane kennis kan je niet alleen 

effectiever architectuur bedrijven, maar het maakt het 

vak ook een stuk leuker en biedt het handvatten om 

de toegevoegde waarde van architectuur in je 

organisatie te verbeteren.  

 

Deze opleiding is de basisopleiding in ons 

architectuurportfolio. Met deze basiskennis kan je je 

verder verdiepen in de enterprise architectuur, 

architectuur in agile organisaties of in bijzondere 

onderwerpen als cloud architectuur, visualisatie van de 

architectuur, etc. 

 

In deze opleiding leer je: 

• uit te leggen wat architectuur is, waarom het 

belangrijk is en wat de taken en 

verantwoordelijkheden van een architect zijn; 

• IT-architecturen te ontwerpen en te evalueren 

op basis van de eisen van je stakeholders; 

• hoe je je architectuur afstemt op de 

stakeholders en deze effectief communiceert; 

• hoe je effectiever kan opereren als architect; 

• wat je rol als technisch leider is en welke 

softskills en methoden je hierbij kan 

gebruiken. 

Doelgroep 

Deze opleiding richt zich op IT-architecten, 

professionals die een stap richting architectuur willen 

maken of professionals die veel met architectuur te 

maken hebben of krijgen zoals business- en 

informatieanalisten, informatiemanagers, senior 

systeembeheerders, senior developers, 

informatiebeveiligers, product owners en IT-strategen. 

De stof wordt behandeld op HBO+ niveau. 
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Programma 

 

Dag 1: Architects Architecting Architecture 

Deze dag legt de basis voor de masterclass. Wat is 

architectuur en waarom is het belangrijk? Wat zijn de 

competenties van een architect? En hoe ziet een 

architectuurproces eruit? 

 

Dag 2: Stakeholders en requirements 

Op deze dag onderzoeken wie de stakeholders zijn en 

wat hun belangen in de architectuur zijn. Welke eisen 

stellen ze aan de architectuur? Hoe vertaal je deze in 

principes? En hoe manage je de vele eisen en 

tegenstrijdige belangen? 

 

Dag 3: Architectuur communiceren 

Papieren architectuur werkt niet. Hoe communiceer je 

nu effectief met je verschillende stakeholders; hoe kies 

je de juiste ‘view’ voor elke stakeholder? Wanneer kies 

je voor visuele talen als UML of ArchiMate en wanneer 

is een goed verhaal of een landschapsfoto een goede 

de beste keuze? 

 

Dag 4: Ontwerpen en evalueren 

Op deze dag leer je hoe je vanuit requirements een 

(architectuur)ontwerp opstelt. Welke requirements zijn 

het belangrijkst? Hoe werkt je iteratief toe naar de 

‘beste’ oplosrichting? Tot welke detailniveau moet je 

gaan? Hoe kan je hiervoor bestaande kennis en 

ervaring hergebruiken: heuristieken, 

referentiearchitecturen, stijlen en patronen. En welke 

technieken kan je gebruiken om (vooraf) te bepalen of 

je architectuur goed (genoeg) is?  

 

Dag 5: Technisch leiderschap en het gereedschap 

van de architect 

Op deze dag kijken we naar de vaardigheden die van 

een effectieve architect als technisch leider nodig 

heeft. Zaken als beïnvloeden, leiderschap zonder 

formele positie, advies geven, effectief presenteren en 

visievorming komen aan bod in theorie en met 

praktische oefeningen. Uiteraard in de specifieke 

context van de IT-architect. 

De opleiding wordt gegeven in het Nederlands. Het 

opleidingsmateriaal is opgesteld in het Engels. 

  

Waarom deze opleiding 

  De theorie wordt aangevuld met de 

praktijkervaringen van de docent en de mede-

cursisten; 

 Je leert de theorie door deze in workshops, met 

elkaar, toe te passen en hierop te reflecteren; 

 Binnen de leerdoelen is er ruimte om op 

specifieke onderwerpen en vragen van de groep 

in te gaan; 

 De opleiding is niet gebonden aan één 

specifieke methode of raamwerk, maar belicht 

het vakgebied juist vanuit meerdere 

invalshoeken. 

Certificaat 

Na afloop van de training ontvang je een certificaat 

van deelname. Met de opgedane kennis kan je veel 

makkelijker examentrainingen voor bijvoorbeeld 

ToGAF of ArchiMate volgen. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 5 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 3.195,- (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   
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