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Training TOGAF 9.1 examen 

Leer de basisprincipes van TOGAF 9.1 en bereid je via deze training slim en effectief voor op 
het TOGAF 9.1-examen (Foundation en Certified).

Gedegen voorbereid op het  
TOGAF 9.1 examen 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) is 

een wereldwijd geaccepteerd en toegepast raamwerk 

voor enterprise-architectuur. Wil je de basisprincipes 

van TOGAF 9.1 leren en je  gedegen voorbereiden op 

het TOGAF 9.1 Certified of Foundation examen? Volg 

dan de tweedaagse TOGAF 9.1- examentraining van 

cibit academy. 

 

Je wordt klaargestoomd voor het Foundation of 

Certified examen. Je leert de stof beter begrijpen 

omdat er ruimte is om te discussiëren met 

medecursisten en de docent over het effectief inzetten 

van TOGAF 9.1 in de praktijk. Bij de prijs inbegrepen 

zijn de officiële studiegidsen TOGAF 9.1 standaard en 

TOGAF 9.1. Foundation. 

 

Programma 

De examentraining beslaat twee dagen. Tussen deze 

lesdagen zit twee weken zelfstudie waarin de 

deelnemers wordt gevraagd zich verder te verdiepen 

in de materie. 

 Dag 1: naast een introductie van enterprise-

architectuur wordt ‘s ochtends op hoofdlijnen 

stilgestaan bij alle zeven hoofdonderdelen waaruit 

TOGAF is opgebouwd. Door op deze manier door 

de standaard te lopen krijgen deelnemers 

eenvoudig zicht op de toegevoegde waarde van 

elk afzonderlijk deel. Dit helpt ook erg goed 

tijdens de zelfstudie. ’s Middags staan we 

uitgebreid stil bij de Architecture Development 

Method (ADM), het centrale procesmodel van 

TOGAF. 

 Dag 2: ‘s ochtends wordt eerst uitgebreid 

stilgestaan bij vragen die deelnemers hebben naar 

aanleiding van hun zelfstudie. Vervolgens wordt in 

detail gekeken naar ADM Guidelines & techniques, 

het Enterprise Continuum, de Architecture 

Repository, de TOGAF referentiemodellen en het 

Architecture Capability Framework van TOGAF. In 

de middag wordt uitgebreid geoefend met 

scenariovragen om de deelnemers goed voor te 

bereiden op een eventueel TOGAF 9.1 certified (lvl 

2) examen. 

 

Tijdens beide dagen wordt gediscussieerd over de 

lesdag en een vertaling gemaakt naar de werkpraktijk 

van de deelnemers. Daarnaast wordt regelmatig 

geoefend met officiele TOGAF 9.1- examenvragen. 

Hierdoor werken de deelnemers begeleid toe naar het 

Foundation of Certified examen, dat zij na afloop van 

deze examentraining kunnen afnemen bij een 

Prometric examencentrum (geen onderdeel van de 

training). 
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Resultaten TOGAF 9.1-training 

Tijdens examentraining krijg je: 

 inzicht in de structuur van TOGAF 9.1 als 

enterprise-architectuur-raamwerk. Je behandelt 

de belangrijkste onderdelen, inclusief de 

Architecture Development Method (ADM), het 

Enterprise Continuum, en het Architecture 

Capability Framework 

 praktijkvoorbeelden van de docent (tevens 

adviseur in de praktijk) die helpen theorie uit 

TOGAF 9.1 te vertalen naar de eigen werkpraktijk 

en dit te koppelen aan andere gangbare 

enterprise-architectuur-raamwerken als DYA en 

Zachman 

 inzicht in de wijze van examineren. Je krijgt 

diverse oefeningen waarmee je je voorbereidt op 

het examen. Daarnaast krijg je tips om het 

maximale te halen uit je zelfstudie 

 inzicht in wat versie 9.1 brengt aan vernieuwingen 

en verbeteringen ten opzichte van TOGAF 9 

 

Voor alle architecten 

Deze TOGAF-training is geschikt voor alle soorten 

architecten die zich in TOGAF 9.1 willen certificeren, 

maar ook heel nuttig voor andere IT-professionals die 

in twee dagen meer willen weten over deze enterprise-

architectuurstandaard. Enige kennis van software-

ontwikkeling en/of architectuur is gewenst.  

 

 

"Ik begon meer gevoel voor de stof te krijgen. Docent 

moedigde input en participatie aan." --- ASP Russell  

 

"Goed naslagwerk in boek en syllabus. Heldere 

doelstelling. Docent heeft goed aangegeven wat de 

focus is van TOGAF. De cursussen van cibit academy 

zijn professioneel en goed verzorgd." --- M de Kam  

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 2 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.295,- (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   

 


