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Kernopleiding architectuur 

Je volgt een drietal architectuuropleidingen waarin drie specialisaties van de architectuur 

uitgebreid behandeld worden: IT Architectuur, Enterprise Architectuur en Business IT-Strategie 

& Informatieplanning. Deze elkaar completerende perspectieven geven je de kennis en 

vaardigheden van een brede, allround architect die de architectuurfunctie in je organisatie 

optimaal kan inrichten. 

Onderdelen van de kernopleiding: 

1. Opleiding IT-architectuur in de praktijk 

Leer alle basisaspecten van de IT-architectuur met 

bijzondere aandacht voor de IT-solution architectuur. 

Vanuit de theorie werk je in workshops samen met de 

docent en je mede-cursisten deze kennis zelf toe te 

passen. Leer wat architectuur is, stakeholder-

management, hoe je architectuur communiceert, 

ontwerpen maakt en hoe je leiderschap ontwikkelt. 

 

2. Opleiding enterprise-architectuur 

Je leert hoe je als enterprise architect effectief de 

ambitie van jouw organisatie kan operationaliseren 

door de vertaling te maken van strategie naar 

uitvoering. Je leert hoe je de business architectuur 

ontwikkeld, welke instrumenten je hiervoor ontwikkeld 

in een referentiearchitectuur, hoe je de architectuur 

naar de uitvoering brengt, hoe je de 

architectuurfunctie neerzet en hoe je hiermee een 

significante bijdrage levert aan betere besluitvorming. 

 

3. Opleiding Business IT-strategie & -

informatieplanning  

In deze opleiding staat de strategische planning van IT 

centraal en wordt de brug geslagen tussen de 

business-strategie en IT-strategie door middel van 

architectuur. Businessmodellering, informatieplanning, 

portfolio- en programmamanagement, governance, 

agility en systeemdenken zijn hierbij centrale thema's. 

 

Resultaten 

Zodra je de drie opleidingen succesvol heeft afgerond 

ontvangt je niet alleen een kernopleiding-certificaat 

van cibit academy, maar kan je ook met recht zeggen 

dat je een holistische en diepgaande blik hebt 

gekregen op het vakdiscipline architectuur.  

 Je hebt theoretische én praktische kennis van het 

volledige architectuur speelveld; 

 Je kan de business-strategie vertalen naar 

informatie - en portfolioplannen en business- en 

IT-architecturen; 

 … en kan deze kennis en je ervaringen uit de 

workshops direct in je eigen omgeving inzetten; 

 … en je kan visie en strategie omzetten in 

concrete roadmaps en oplosrichtingen; 

 Je kan de architectuurfunctie in je organisatie 

inrichten en verbeteren; 

Je legt hiermee een goede basis voor een toekomstige 

carrière in architectuur, of in gerelateerde 

vakgebieden.  
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Programma 

Afhankelijk van de eigen functie, ervaring en 

kennisniveau kan het verstandig zijn te starten met 

een specifieke module. De docenten van cibit academy 

helpen graag bij het bepalen van de slimste volgorde. 

  

Waarom deze kernopleiding? 

 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.  

 Bij inschrijving voor de kernopleiding architectuur, 

krijg je een korting van 10% op de totale kosten 

van de drie individuele opleidingen. 

Voor wie? 

De kernopleiding is gericht op beginnende of ervaren 

architecten die zich in zowel de breedte als diepte 

willen ontwikkelen of tegen obstakels aanlopen tijdens 

hun dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast is de 

opleiding ook uitermate geschikt voor professionals die 

veel met architecten samenwerken zoals product 

owners, informatiemanagers, business- en 

informatieanalisten, IT- en IM-managers. De stof 

wordt behandeld op hbo+ niveau. 

 

Certificaat 

Na afloop van elke training ontvang je een certificaat 

van deelname.  

Opleidingsgegevens 

Duur: 15 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 8.626,50 

(incl. 10% korting, 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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