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ArchiMate 3.0 praktijk en examentraining 

Enterprise-architectuur is gebaat bij een aanpak waarbij één taal wordt gesproken. Dat 

bevordert de communicatie en laat belangrijke verbanden tussen domeinen zien. ArchiMate 

geeft inzicht dankzij de uniforme architectuurtaal en visualisatietechnieken. Leren is vooral 

doen! Dus gaan we de examentheorie ook zelf toepassen in workshops. 

 

ArchiMate is een modelleringstaal die specifiek 

ontwikkeld is voor de behoeftes van architecten. Niet 

alleen kan je de verschillende domeinen naadloos aan 

elkaar koppelen maar je kan je modellen ook op maat 

maken voor je specifieke stakeholders: abstracte 

modellen met zwakke relaties voor één en 

gedetailleerde modellen met sterke relaties voor de 

ander. Bovendien kan je de relaties tussen de 

modellen en de achterliggende motivatoren (zoals 

doelen, principes en requirements) visualiseren. 

ArchiMate is een taal waar verschillende disciplines in 

hun eigen domein mee kunnen werken én deze aan de 

andere domeinen kunnen koppelen. Hiermee is 

ArchiMate uitermate geschikt als ‘uniforme’ 

modelleringstaal in een organisatie. Ook kan je met de 

juiste tooling analyses op je modellen uitvoeren die 

antwoorden kunnen geven op vragen als “wat zijn alle 

applicaties in het financiële domein?” 

Programma (voorbeeld) 

Het dagprogramma is dynamisch en afhankelijk van de 

vragen en wensen van deelnemers. Als leidraad wordt 

de onderstaande dagindeling gehanteerd. 

 

 

Dag 1:  

De eerste dag starten we met de voordelen van een 

gedeelde enterprise-architectuurtaal en de invulling 

hiervan door ArchiMate. Ook staan we stil bij de relatie 

tussen ArchiMate 3.0 en TOGAF 9.1. Vervolgens 

worden aan de hand van de rode draad case de 

zogenaamde "core" taalsymbolen van ArchiMate 

behandeld. Daarna gaan de deelnemers met één 

klassikale praktijkcase aan de slag om de opgedane 

kennis zelf toe te passen. Dag 1 behandelt de 

‘business-laag’ van de ArchiMate taal. 

 

Dag 2:  

We bouwen voort op de opgedane kennis van dag 1 en 

gaan dieper in op de applicatie-, technologie- en 

fysieke lagen van ArchiMate. Ook hier wordt een case 

als rode draad gebruikt en gaan de deelnemers zelf 

weer aan de slag. 

 

Dag 3:  

We bouwen voort op dag 1 en 2 met de strategie- en 

implementatielagen en gaan daarna aan de slag met 

de motivatie aspecten. Ook hier gebruiken we de case 

als rode draad en gaan de deelnemers hun opgedane 

kennis in de praktijk case toepassen. In het tweede 

deel van de dag wordt er ingegaan op viewpoints, 

relaties tussen de architectuurlagen en aspecten en 
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worden er desgewenst een aantal examenvragen 

behandeld. 

 

Trainingsmateriaal 

Naast het slidedeck met het cursusmateriaal krijg je 

na de training de uitwerkingen van de workshops. Ook 

het boek met de officiële referentiegids is inbegrepen. 

Resultaat 

 Deelnemers zijn in staat zelfstandig ArchiMate 

modellen te lezen en te creëren; 

 Deelnemers begrijpen hoe de ArchiMate-taal past 

in het architectuurframework TOGAF 9.1; 

 Deelnemers zijn in staat het nut van ArchiMate in 

te schatten voor de eigen situatie; 

 Deelnemers leren van de ervaringen van de 

trainer (tevens adviseur in de praktijk) die je helpt 

ArchiMate toe te passen. Vooral het oefenen met 

de gekozen case tijdens de training leidt naar 

onze ervaring tot verdere verdieping van het 

inzicht in de (on)mogelijkheden en het nut van de 

taal in de situatie van de organisatie;  

 Deelnemers hebben een overzicht over tooling. 

Voor wie? 

Deze training is zeer geschikt voor iedereen die 

architectuurmodellen wil kunnen lezen en/of maken. 

Dit zijn niet alleen architecten maar bijvoorbeeld ook 

business analisten, informatieanalisten, ontwerpers, 

product owners en projectleiders. De opleiding sluit 

naadloos aan op het Foundation of Certified examen 

maar dat is geen must – de training biedt meer dan 

genoeg praktische tips een veel workshops. 

 

Examen 

De training sluit naadloos aan op de eisen van het 

foundation of certified examen. Na de training kan de 

cursist een examen afleggen bij één de examen 

bureaus (de examenkosten zijn niet inbegrepen bij 

deze opleiding). 

 

 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 3 dagen 

Locatie: Bilthoven 

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

 

cibit academy 

Blijf waardevol en houd je vakgebied bij. Profiteer van 

onze HBO+ opleidingen: klassikaal onderwijs, 

topdocenten die in de praktijk staan en leerzame 

contacten met medestudenten. 

 

Contact 

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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