De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. De IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

ArchiMate® 3 Training: Practitioner
ArchiMate® is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen. De taal wordt
ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers. Door het
vastleggen in een standaardtaal wordt het mogelijk op een eenduidige manier te communiceren over het ontwerp
en de toetsing daarvan. ArchiMate® bestaat uit twee levels. Het eerste level geeft inzicht in de basisconcepten
van ArchiMate®. Het tweede level geeft een verdieping van het Foundation niveau en inzicht in meer complexe
modelleervraagstukken.
Doelgroep
Bent u werkzaam als business architect, enterprise
architect of IT architect? Of werkt u als IT
consultant en wilt u ArchiMate® gaan toepassen in
uw werk? Of is certificering in ArchiMate® voor uw
werk van belang? Dan is deze training wat u zoekt!
Na succesvolle voltooiing van het examen bent u als
ArchiMate® Certified Professional geregistreerd bij
The Open Group.
Leerdoelen
Tijdens deze training gaat u aan de slag met:

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands. Het
digitale trainingsmateriaal, het boek en het examen
zijn alleen beschikbaar in het Engels.
Certificering
Na de training ontvangt u het certificaat van
deelname. Indien u na de training het examen met
goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u tevens het
certificaat ArchiMate® 3 Practitioner.
Duur en tijden
De training duurt 1 dag. De dag start om 09.00 uur
en is rond 17.00 uur afgerond.

- ArchiMate® verdieping
- Complexe modelleervraagstukken
- Examentraining
Tijdens de training wordt u aangemoedigd om
voorbeelden uit uw eigen werkpraktijk naar voren te
brengen.
Om als ArchiMate® gecertificeerd architect bij The
Open Group geregistreerd te worden, dient u
succesvol het multiple choice examen af te leggen.
Voorkennis
Voorkennis is nodig op het niveau van ArchiMate®
Foundation. Om het ArchiMate® 3 Part 2 Exam te
kunnen afleggen, dient u in het bezit te zijn van het
certificaat ArchiMate® Foundation.
Materiaal
Om tijdens de training hands-on aan de slag te
kunnen gaan, wordt u verzocht een eigen laptop
mee te nemen naar de training. Het materiaal dat
bij deze training hoort, wordt digitaal geleverd.

Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 550,-.
Deze prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie,
thee en lunch en exclusief examengeld en BTW.
Voor actuele examenprijzen verwijzen wij u naar
onze website.
Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de
beste docenten. Trainingen op basis van open
inschrijving worden gegeven op centrale en
kwalitatief hoogwaardige locaties. In-company
trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden
verzorgd.
European Competence Framework (e-CF)
Deze training sluit aan op het e-Competence
Framework. Op onze website kunt u terugvinden
welke kenniscomponenten van het framework
tijdens de ArchiMate® 3 Training: Practitioner
worden behandeld. Meer informatie over het e-CF
vindt u hier terug.

_______________________________________________________________________________________
Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

