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Future Proof Business Analist Traject 

Blijf wendbaar en relevant als Business Analist door de skills en tools te ontwikkelen die binnen 

wendbare organisaties in (digtale) transformatie worden gebruikt. Volg nu dit traject en krijg 

er als kers op de taart nog een halve dag vrij in te vullen personal coaching ter waarde van 

€750,00 euro bij. 

Opleiding Business Analist in de praktijk  

Met deze opleiding leer je vaardigheden en soft skills 

die van belang zijn voor een business analist bij een 

(agile) organisatie in (digitale) transformatie. Er wordt 

gekeken naar het belang en rol van enterprise 

architectuur, hoe te ontwerpen en evalueren op basis 

van de eisen van je stakeholders, hoe effectief 

(visueel) te communiceren met je stakeholders, en 

algemene tools en softskills zoals (Vision board, 

Business Model Canvas, etc) die je als leider nodig 

hebt te ontwikkelen. Je leert niet alleen de theorie, 

maar juist ook hoe je deze theorie zelf in je eigen 

organisatie direct kan toepassen. 

 

Opleiding Digitale Business Innovatie & 

Transformatie 

Digitale transformatie brengt alle onderdelen van het 

bedrijf samen rondom één centrale doelstelling: 

gebruik maken van nieuwe technologieën om een 

nieuw, innovatief businessmodel te ontwikkelen. 

Customer experience, interface design, big data en 

analitics, internet of things, disruptie; het zijn slechts 

een aantal van de zaken die aan bod komen in deze 

opleiding. 

 

 

 

Cursus Agile Requirements Practitioner 

Leer hoe je de technieken uit het requirements 

vakgebied gebruikt en leer ze just-in-time en just-

enough in te zetten. Leer hoe je business waarde 

meetbaar en zichtbaar maakt. Leer hoe je structuur 

aan kan brengen in de User Stories en hoe dat 

bijdraagt aan de documentatie van de oplossing. 

 

Cursus Customer Journey 

Tijdens deze ééndaagse cursus nemen we je mee op 

een Customer Journey. We gaan aan de slag met 

persona’s, touchpoints, klant emoties, welke reis 

doorloopt de klant in de interactie met je bedrijf en 

welke objecten of systemen zijn hierbij betrokken? 

 

Opleiding Design Thinking 

Tijdens de opleiding doorlopen we alle fasen van een 

Design proces. In elke fase werk je met een aantal 

tools en technieken die designers gebruiken in hun 

werk. 

 

Personal coaching 

Na afloop van het traject zal je ongetwijfeld nog 

vragen hebben over hoe je de opgedane kennis in 

jouw eigen omgeving het best kan toepassen. Daarom 

sluiten we af met nog een halve dag vrij in te vullen 
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consultancy van één van onze docenten ter waarde 

van €750,00 euro. 

 

Na afloop ben je in staat om: 

 Als business analist je rol bij organisatie(s) in 

(digitale) transformatie beter vorm te geven door 

vaardigheden en technieken die binnen (digitale) 

agile transformaties gebruikt worden te begrijpen 

en te kunnen toepassen. 

 De belangrijkste elementen van digitaal 

leiderschap en verandermanagement als motor 

voor digitale transformatie te herkennen en 

bespreekbaar te maken. 

 Nieuwe technologieën te herkennen en te 

evalueren op hun disruptieve karakter voor het 

business domein van jouw organisatie en op basis 

daarvan nieuwe value propositions voor de 

klanten van je organisatie te ontwerpen en te 

bediscussiëren 

 Op het juiste moment en met de juiste diepgang 

requirements technieken (refinement, 

kwaliteitsmodellen, priorisering) in een agile 

omgeving toe te passen om je keuzes te 

onderbouwen en te helpen om de organisatie 

continu op optimale waarde van een oplossing te 

sturen. 

 Het gebruik van methoden en technieken als 

Design Thinking en Customer Journey om 

complexe vraagstukken op te lossen binnen 

(digitale) transformatie te begrijpen en actief mee 

te kunnen deelnemen.  

 

Doelgroep 

De trainingen binnen deze track zijn, op de Business 

Analist in de praktijk uitgezonderd, voor een diversiteit 

van disciplines met interesse voor huidig en 

toekomstige ontwikkelingen binnen organisaties in 

(digitale) transformatie. 

 

Voorkennis 

 

Voor de Business Analist in de Praktijk en Digitale 

Business Innovatie & Transformatie is 3 tot 5 jaar 

praktijkervaring op tactisch of strategisch niveau zeer 

wenselijk. Een persoonlijke intake kan onderdeel zijn 

van de aanmeldingsprocedure. Enige kennis van Agile 

en Requirements (engineering) is aanbevolen. 

 

Waarom kies je voor deze opleiding? 

 compleet overzicht met de laatste ontwikkelingen 

in een beknopte tijd; 

 theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden van 

docent en mede-cursisten; 

 Gebruik van casus en/of opdrachten om lesstof 

interactief te oefenen en toe te passen; 

 ervaren, gecertificeerde topdocenten; 

 cibit academy is door ICT'ers gekozen tot beste 

opleider. 

Certificering 

Na afloop van elke training ontvang je een certificaat 

van deelname.  

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 15,5 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Data : Elke opleidingonderdeel heeft eigen 

aanvangsdata 

Prijs: € 8.830,- (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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