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Opleiding Business IT Strategie 

& Informatieplanning 

Business-waarde van IT vergroten door het ontwikkelen van een krachtige business/IT-

strategie en het inrichten of verder verbeteren van portfoliomanagement. 

Strategische planning 

Organisaties presteren beter als zij informatie en IT 

slim inzetten en goed afstemmen op hun business 

doelen. In de praktijk blijft dit voor veel bedrijven een 

flinke uitdaging. Toenemende afhankelijkheid en 

complexiteit van IT en snelle nieuwe ontwikkelingen 

maken het moeilijk focus te houden op die gebieden 

waar informatie en IT echt het verschil maken en 

nieuwe investeringen hoge business waarde en 

beheersbare risico’s opleveren. In deze opleiding staan 

strategische planning van de informatievoorziening en 

de inzet van informatietechnologie centraal. 

 

De opleiding behandelt business-strategie en 

innovatie, nieuwe (digitale) business-modellen, ICT-

strategie, business-informatieplanning en 

portfoliomanagement. Ook wordt aandacht besteed 

aan IT-governance (besturing) en sourcing. Je leert 

wat nodig is voor business IT-alignment en het 

innovatief inzetten van IT. Hierbij gebruiken de 

docenten onder meer het bekende model van 

professor Jerry Luftman. Je traceert toekomstige 

business- en IT-ontwikkelingen, leert de situatie in de 

eigen organisatie te evalueren en te vertalen naar een 

gedragen business-IT strategie, projectportfolio en 

verbeterprogramma.  

Na afloop van de opleiding ben je in staat om: 

 toekomstgericht(er) te denken en te plannen 

vanuit een strategische kijk op de (eigen) 

organisatie en haar doelen 

 de business-strategie te analyseren en te 

vertalen naar business modellen, kritische 

‘capabilities’ en bedrijfsprocesarchitectuur 

 IT trends te beoordelen op business kansen 

 een krachtige ICT-strategie of business 

informatieplan te ontwikkelen met focus op 

innovatie, verbetering van de bedrijfsvoering 

en/of optimalisatie van de IT-middelen 

 de bijbehorende strategische IT-

investeringsportfolio en roadmap te bepalen 

 IT-governance, portfolio management en IT 

sourcing te verbeteren en zo bij te dragen aan 

effectieve realisatie van de business IT-strategie 

 te functioneren op een hoger managementniveau 

 

Doelgroep 

Deze opleiding, op hbo+-niveau, omarmt diversiteit en 

is ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij 

visievorming, planvorming en realisatie van de 

strategische inzet van IT, zoals CIO's, IT-directeuren, 

business-, informatie- en IT-managers, CIO-
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officemedewerkers, solution architecten, (IT) 

programma- en portfoliomanagers en consultants. 

 

De opleiding Business IT Strategie & 

Informatieplanning inspireert je om vorm te geven aan 

je visie en reikt je de instrumenten aan om de 

eerstvolgende stap te zetten. Deze opleiding bouwt 

bruggen tussen business en IT. 

 

Voorkennis 

Om deel te nemen aan de opleiding is 3 tot 5 jaar 

praktijkervaring op tactisch of strategisch niveau 

noodzakelijk.  

 

Een persoonlijke intake kan onderdeel zijn van de 

aanmeldingsprocedure. 

 

Waarom kies je voor deze opleiding? 

 compleet overzicht met de laatste 

ontwikkelingen in een beknopte tijd 

 theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden 

 ervaren topdocenten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaat  

Na het volgen van de opleiding Busines IT Strategie & 

Informatieplanning ontvang je een deelname-

certificaat. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 5 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 3.195,- (vrijgesteld van 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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