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!

TOGAF® 9 Training: Foundation
The Open Group Architecture Framework, TOGAF, is een gedetailleerde methode met ondersteunende technieken
voor het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur. TOGAF beschrijft het proces van acceptatie, productie,
gebruik en onderhoud van een Enterprise Architectuur. TOGAF® wordt wereldwijd gebruikt door een groot aantal
architecten om een passende architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. TOGAF® versie 9 bestaat uit 2
levels. Het eerste level geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF®.
Tijdens de TOGAF® 9 Training: Foundation wordt u voorbereid op het examen. Om als TOGAF® 9 level 1
gecertificeerd architect bij The Open Group geregistreerd te worden, dient u succesvol een multiple choice
examen af te leggen.
TOGAF® versie 9.1 is uitgebracht in december 2011, en bevat een aantal correcties op TOGAF® versie 9.
Certificeringen in TOGAF® 9 blijven geldig. Meer informatie en bijvoorbeeld artikelen over TOGAF® kunt u
terugvinden op de website van The Open Group.

Doelgroep
Bent u werkzaam als business architect, enterprise
architect of IT architect? Of werkt u als IT consultant
en wilt u TOGAF® 9 gaan toepassen in uw werk? Of
is certificering in TOGAF® anderszins voor uw werk
van belang? Dan is de TOGAF® 9 Training:
Foundation de training die u zoekt!

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.

Opleidingsprofiel
Tijdens
deze training
onderwerpen aan bod.

Certificering
Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol
afsluiten van de deelexamens bent u officieel
gecertificeerd in BiSL Foundation, Agile Scrum
Foundation en Big Data Foundation.
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Inleiding TOGAF®
Onderdelen TOGAF®
Het ADM-proces
Onderdelen ADM
Het Enterprise Continuüm
De Foundation Architecture
TOGAF® en ArchiMate®
TOGAF® en andere architectuurraamwerken
TOGAF® en Toolsupport

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.
European Competence Framework (e-CF)
Deze training sluit aan op het e-Competence
Framework. Op onze site kunt u vinden welke
kenniscomponenten van het framework tijdens deze
training worden behandeld. Meer informatie over het
e-CF vindt u hier terug

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands. De
examens zijn in het Engels.

Duur en tijden
De training duurt 16 dagen. De dagen starten om
09.00 uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.
Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 7100,-. Deze
prijs is inclusief certificering, (digitaal) lesmateriaal,
koffie, thee en lunch en exclusief BTW.
Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

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

