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Inleiding – Le Blanc Academy 
 

Businessanalisten en businessarchitecten nemen een steeds prominentere rol in bij 
succesvolle verandertrajecten. Hiermee groeit ook de behoefte aan professionele 
training en certificering op het gebied van businessanalyse. Daarom heeft Le Blanc 
Academy een uniek cursusaanbod samengesteld.  

 

Uw talent als businessanalist of -architect verder ontplooien? 
Wilt u zich als professional graag verder ontwikkelen? Met de internationaal 
geaccrediteerde cursussen van Le Blanc Academy kunt u zich (verder) specialiseren in 
het vakgebied businessanalyse.  

 

Losse modules of ontwikkeltraject? 
Alle cursussen van Le Blanc Academy zijn als losse modules te volgen en worden 
afgerond met een examen en bijbehorend certificaat. Gezamenlijk vormen de modules 
het volledige ontwikkeltraject voor businessanalisten en -architecten, wat leidt tot een 
internationaal erkend diploma. We bieden cursussen op zowel foundation & practitioner 
niveau, als op advanced niveau. 
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BCS International Diplomas in Business Analysis 
 

Bij Le Blanc Academy heb je de unieke mogelijkheid tot het behalen van twee 
internationaal erkende diploma’s in business analyse: 

n Het BCS International Diploma in Business Analysis 
n Het BCS International Advanced Diploma in Business Analysis 

 

 

 

BCS-certificeringen voor het International (Advanced) Diploma in Business Analysis 

 

BCS International Diploma in Business Analysis 
Het BCS International Diploma bestaat uit één Knowledge Based module, twee Core 
modules en één Practitioner Specialism module. De knowledge based cursus wordt 
afgesloten met een MPC-examen. De overige cursussen met een schriftelijk gesloten 
boekexamen met zowel gesloten vragen aan de hand van een case. Het Business 
Analysis Practice-certificaat is een Core module. 

Heb je vier certificaten dan kun je een mondeling examen afleggen. Twee BCS-
examinatoren beoordelen jouw vakinhoudelijke, professionele en interpersoonlijke 
competenties. Door deelname aan de Preparation Day word je optimaal voorbereid op 
het mondelinge examen. 

De certificaten en een positief afgerond mondeling examen leiden tot het behalen van 
het BCS International Diploma in Business Analysis.BCS International Advanced Diploma in 
Business Analysis 



Het Agile Business Analysis-certificaat is één van de vier vereiste certificaten die je 
nodig hebt voor het BCS International Advanced Diploma in Business Analysis. 

Het BCS International Advanced Diploma bestaat uit één People Skills module, twee 
Skills modules en één Business Skills module. De cursussen worden afgesloten met een 
schriftelijk gesloten boekexamen met zowel open als gesloten vragen. Het Agile 
Business Analysis-certificaat valt binnen de Analytical Skills module. 

 

Naast de vier certificaten zijn er de volgende eisen waaraan je moet voldoen voordat je 
een BCS-assessment kan aanvragen: 

n Je beschikt over het BCS International Diploma in Business Analysis, 
n Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in Business Analysis, 
n Je hebt een bijdrage geleverd aan de bredere BA-gemeenschap. Dit kan door 

middel van initiatieven intern in een organisatie of door betrokkenheid bij 
externe BA-groepen. 

 

De certificaten en een positief afgerond assessment leiden tot het BCS International 
Advanced Diploma in Business Analysis. 

 

Waarom Le Blanc Academy 
De Le Blanc Academy biedt het ontwikkeltraject voor businessanalisten en -architecten 
aan. De cursussen zijn ontwikkeld door onze partner AssistKD, een opleidingsinstituut 
uit het Verenigd Koninkrijk, dat al meer dan dertig jaar (BCS-)cursussen ontwikkelt en 
geeft. De cursussen zijn geaccrediteerd door de BCS. 

 

n Door het partnerschap met AssistKD, een opleidingsinstituut met meer dan 30 
jaar ervaring, zijn we in bezit van gevalideerd en kwalitatief goed 
cursusmateriaal. 

n Bij ons zijn voor elke cursus een of meerdere docenten gekwalificeerd, waardoor 
continuïteit wordt gewaarborgd. 

n Alle trainers werken als business analist en kunnen daarmee kennis verbinden 
aan de praktijk. 

n Doorgangsgarantie op alle reguliere cursussen.  
 
 

 

 
Ervaren docenten 

 
Inclusief examen 

 
Lunch inbegrepen 

 
Goed bereikbaar 

 
Erkende certificaten   

 

Vragen? 
Heb je vragen over onze cursussen? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor 
een in-company cursus, neem dan gerust contact op. 

 

 



Onze trainers 
 

Wij zijn bereikbaar via info@leblancacademy.nl of op telefoonnummer 088 – 3310255 

 

Graag tot ziens op één van onze cursussen. 

 

 

 

   

   

   



Business Analysis Practice 
Businessanalyse is een breed vakgebied waarin veel verschillende technieken en 
modellen je helpen om inzicht te krijgen en overzicht te houden. Tijdens de cursus 
behandel je verschillende casussen, waarbij je de theorie in de praktijk leert toepassen 
en tegelijkertijd analytische en praktische vaardigheden opdoet. 

 

Wat levert het op? 
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om: 

n Technieken en modellen te gebruiken om in externe (PESTLE, Five Forces 
analysis) en interne (MOST-analysis, resource audit) omgeving van de 
organisatie in kaart te brengen; 

n Critical Success Factors voor een organisatie te identificeren en te formuleren, 
en bijbehorende Key Performance Indicator’s op te stellen; 

n De ‘terms of reference’ voor de opdracht op te stellen bij aanvang van een 
businessanalyse-opdracht en te beschrijven in een PID. 

n Relevante stakeholders te identificeren, te classificeren naar interesse, belang 
en macht, en aan te geven welke strategieën gebruikt kunnen worden voor het 
managen van verschillende soorten stakeholders; 

n Met behulp van de CATWOE-techniek per stakeholder(-groep) een root definition 
of business perspective van de organisatie en het vraagstuk op te stellen. 

n Op basis van verschillende business perspectives een Business Activity Model 
van de gewenste situatie op te stellen. 

 

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus Business Analysis 
Practice. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn 
in het Engels. 

 

Examen en certificering 
De cursus sluit u af met een 75 minuten durend gesloten boek examen. Deze kunt u 
zelf online inplannen en maken. U hoeft deze dus niet gelijk op de laatste dag van de 
cursus te maken. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het 
examen met goed gevolg te maken. Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers 
waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 25% extra tijd om het examen te 
maken. 

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat 
‘Business Analysis Practice’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een 
Core Module van het BCS International Diploma in Business Analysis. 

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 5 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau. 

 
Ervaringen deelnemers 
“Veel nieuwe inzichten opgedaan. Ook hoe stakeholders denken” 

“De praktische technieken zijn een waardevolle aanvulling” 

 “Een verdieping van mijn BA-kennis, op naar een volgende stap in 
mijn carrière” 

 “Door gedegen te oefenen is het een verrijking van mijn analyse 
skills”  

Duur Prijs 

3 dagen 1.695,- 



Requirements Engineering 
Werken met requirements is meer dan het verzamelen van eisen en wensen en deze 
doorgeven aan een ontwikkelteam. In de cursus Requirements Engineering leer je 
bewezen en praktische technieken voor zowel het eliciteren (uitvragen) van 
requirements, als voor de analyse en het management van requirements. 

 

Wat levert het op? 
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om: 

n Elicitatietechnieken weloverwogen in te zetten, waarbij je keuze gebaseerd is op 
de voor- en nadelen van elke techniek, en de omgeving en de stakeholder(s) 
waarvoor je de techniek gebruikt;  

n Requirements te analyseren en te komen tot kwalitatief goede requirements;  
n Use cases en user story’s op te stellen; 
n Use case modellen te maken en domeinmodellen te lezen; 
n Requirements te categoriseren, te prioriteren en te documenteren; 
n Requirements management in te zetten om traceerbaarheid en hergebruik van 

requirements te vergroten; 
 

Tijdens de cursus wordt aan de hand van een casus met de geleerde technieken 
geoefend. Deze casus loopt als een rode draad door de cursus heen, daardoor doe je 
tegelijkertijd analytische en praktische vaardigheden op. Een goede manier om je voor 
te berieden op het examen dat gebaseerd is op een casus. 

 

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus Requirements 
Engineering. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen 
zijn in het Engels. 

Examen en certificering 
De cursus sluit u af met een 75 minuten durend gesloten boek examen. Deze kunt u 
zelf online inplannen en maken. U hoeft deze dus niet gelijk op de laatste dag van de 
cursus te maken. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het 
examen met goed gevolg te maken. Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers 
waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 25% extra tijd om het examen te 
maken. 

 

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat 
‘Requirements Engineering’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een 
Core Module van het BCS International Diploma in Business Analysis. 

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 5 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau. 

 
 

 

  

Duur Prijs 

3 dagen 1.695,- 



Modelling Business Processes 
De cursus Modelling Business Processes helpt je om businessprocessen op verschillende 
niveaus in de organisatie te analyseren en te modelleren voor zowel de huidige als de 
gewenste situatie, en voorstellen te doen hoe verschillende soorten veranderingen 
(zoals inzet van IT) bijdragen aan slimmere, effectievere en efficiëntere processen. 

 

Wat levert het op? 
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om: 

n De externe omgeving van de organisatie (arbeidsmarkt, concurrenten, klanten, 
eigenaren etc.) in kaart te brengen; 

n Bedrijfsprocessen op drie niveaus te analyseren en modelleren: 
organisatieniveau (o.a. Porter’s Value Chain model), op procesniveau en op 
taakniveau; 

n Met behulp van de UML-modelleertechnieken Activity Diagrams en swimlanes 
bedrijfsprocessen te modelleren; 

n Processtappen uit bedrijfsprocessen te ontrafelen en om hier taakbeschrijvingen 
van op te stellen en hierbij eventueel geldende ‘business rules’ vast te leggen; 

n Te begrijpen hoe zaken als procesmetingen, standaarden, kennis, vaardigheden 
en feedback mensen in staat stellen om bedrijfsprocessen effectiever en 
efficiënter uit te voeren; 

n Verschillende mogelijkheden voor te stellen om processen en ketens te meten, 
bijv. met KPI’s of de Business Balanced Scorecard; 

n Advies te geven welke strategie voor het herontwerp van bedrijfsprocessen het 
beste gevolgd kan worden en waar je rekening mee moet houden wanneer je 
nieuwe of aangepaste processen gaat invoeren; 

 

Tijdens deze cursus ontvang je een uitgebreide Engelstalige handleiding van de 
Modelling Business Processes cursus. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het 
materiaal en het examen zijn in het Engels. 

 

Examen en certificering 
De cursus sluit u af met een 75 minuten durend gesloten boek examen met gesloten 
vragen. Deze kunt u zelf online inplannen en maken. U hoeft deze dus niet gelijk op de 
laatste dag van de cursus te maken. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie 
is voldoende om het examen met goed gevolg te maken. Het examen is in het Engels. 
Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 25% extra tijd om 
het examen te maken. 

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat 
‘Foundation in Business Change’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus 
is een Knowledge Based Module van het BCS International Diploma in Business 
Analysis. 

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 4 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau. 

Ervaringen deelnemers 
“Dit geeft mij meer vertrouwen in mijn werk” 

“Om alle aspecten in samenhang te zien, is erg zinvol”   

“De vele voorbeelden uit de praktijk maken het leuk en tastbaar” 

Duur Prijs 

2 dagen 1.395,- 



Foundation in Business Change 
Verandering is de enige constante binnen een organisatie. De cursus Foundation in 
Business Change helpt je als businessanalist of -architect te begrijpen hoe 
verandertrajecten volgens de Business Change Lifecycle verlopen. Je kan zelfstandig 
een bijdrage leveren aan een succesvol verandertraject binnen je organisatie. 

 
Wat levert het op? 
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om: 

n Aan te geven wat de verschillende fases in de Business Change Lifecycle zijn en 
welke activiteiten er in deze fases plaatsvinden; 

n Te begrijpen hoe projecten, programma’s en verschillende soorten stakeholders 
georganiseerd en gemanaged worden voor het bereiken van een verandering; 

n Technieken en modellen (waaronder het Five Forces model) te gebruiken hoe 
business strategie, IT, architectuur en cultuur op elkaar afgestemd kunnen 
worden (alignment) voor het verandertraject; 

n Te definiëren hoe de huidige situatie er t.o.v. van de gewenste situatie uitziet en 
hoe een gap-analyse een rol speelt bij het bereiken van de gewenste situatie; 

n Verschillende modellen en technieken te onderscheiden die gebruikt worden om 
de gewenste verandering te ontwerpen; 

n De gerealiseerde baten (benefits) van de verandering kwalitatief en kwantitatief 
te meten over meerdere jaren heen. 

 

Tijdens deze cursus ontvang je een uitgebreide Engelstalige handleiding van de 
Foundation in Business Change cursus. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het 
materiaal en het examen zijn in het Engels. 

 
Examen en certificering 
Deze cursus wordt afgesloten met een 60 minuten durend examen bestaande uit 
meerkeuzevragen. U kunt het examen zelf online inplannen en maken. Actief meedoen 
in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te 
maken. Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste 
taal is, krijgen 25% extra tijd om het examen te maken. 

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat 
‘Foundation in Business Change’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus 
is een Knowledge Based Module van het BCS International Diploma in Business 
Analysis. 

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 4 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau. 

Ervaringen deelnemers 
“Dit geeft mij meer vertrouwen in mijn werk” 

 “Om alle aspecten in samenhang te zien, is erg zinvol”   

“De vele voorbeelden uit de praktijk maken het leuk en tastbaar” 

  

Duur Prijs 

3 dagen 1.595,- 



Foundation in Business Analysis 
 

De cursus Foundation in Business Analysis vormt een uitstekende introductie in 
business analyse en geeft deelnemers basiskennis die verder uitgebouwd wordt in de 
andere cursussen van het BCS-diploma in business analysis.  

Business analyse is de discipline die organisaties helpt om de juiste keuzes te maken, 
keuzes die nodig zijn om effectief en efficiënt te reageren op veranderingen. De cursus 
gebruikt het business analyse procesmodel als kapstok voor een breed scala aan 
technieken. Deze technieken helpen de business analist zowel bij de analyse van de 
organisatie en haar omgeving, als bij de communicatie met de stakeholders om te 
komen tot een goed en onderbouwd advies. 

 

Wat levert het op? 
Deze module biedt een uitgebreid overzicht van veel technieken op het gebied van 
business analyse. De toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen van alle technieken 
komen aan de orde. Er wordt in beperkte mate met de technieken worden geoefend. 
De cursus is verdeeld over de volgende onderwerpen: 

n De competenties van een businessanalist 
n Strategie analyse 
n Onderzoekstechnieken 
n Stakeholder analyse en management 
n Modelleren van business systemen en processen 
n Requirements engineering 
n Business cases 

 

Tijdens deze cursus ontvang je een uitgebreide Engelstalige handleiding van de 
Foundation in Business Analysis cursus. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het 
materiaal en het examen zijn in het Engels. 

 

Examen en certificering 
Deze cursus wordt afgesloten met een 60 minuten durend examen met 
meerkeuzevragen. U kunt deze zelf online inplannen en maken. Actief meedoen in de 
cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken. 
Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, 
krijgen 25% extra tijd om het examen te maken. 

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat 
‘Foundation in Business Analysis, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus 
is een Knowledge Based Module van het BCS International Diploma in Business 
Analysis. 

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 4 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau. 

 

 

 

  

Duur Prijs 

3 dagen 1.595,- 



BPMN 2.0 
 
Wat houdt deze cursus in? 
Business Process Model and Notation versie 2 (BPMN 2.0) is een veelgebruikte 
standaard voor het vastleggen van procesmodellen. De standaard zelf wordt 
onderhouden door de Object Management Group. BPMN verbindt de werelden van 
business en IT door een gemeenschappelijke procestaal. BPMN 2.0 wordt gebruikt om 
procesmodellen te ontwerpen die beschrijven hoe het proces verloopt op een voor 
iedereen begrijpelijke manier. De nadruk ligt hierbij op het diagram, de visuele 
weergave. Daarnaast kan BPMN 2.0 ook gebruikt worden om business processen te 
definiëren die geautomatiseerd kunnen worden. 

Deze cursus geeft je inzicht in hoe je BPMN praktisch kunt gebruiken om processen in 
kaart te brengen en te verbeteren om uiteindelijk verandering door te kunnen voeren. 
BPMN 2.0 heeft een zeer uitgebreide set aan regels die alle mogelijke gezichtspunten 
op Business Processen ondersteunt. In de cursus wordt een subset behandeld van die 
totale set aan regels waarbij je direct leert om deze toe te passen aan de hand van de 
diverse opdrachten die we op deze dag samen uitwerken.  

 

Wat levert het op? 
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om: 

n De link te leggen tussen het ontwerpen van bedrijfsprocessen en BPMN 
n Begrijpen van de BPMN syntax en hoe je dit toe kunt passen 
n Inzicht in hoe je BPMN effectief kunt gebruiken om processen te ontwerpen, 

herontwerpen en/of te verbeteren 
  

Examen 
Tijdens deze cursus ontvang je een uitgebreide Engelstalige handleiding en 
Nederlandstalige praktijkvoorbeelden. De cases die we in deze cursus uitwerken komen 
uit de praktijk van Nederlandse organisaties. De spreektaal van de cursus is 
Nederlands. Aan deze cursus is geen examen verbonden, wel ontvangen deelnemers 
een certificaat van deelname. 

Belangrijk: Voor het uitwerken van de opdrachten heb je een laptop nodig. Bij voorkeur 
heb je hierop een eigen modelleertool (bijv. MS Visio, BiZZdesign of ARIS) 
geïnstalleerd. Indien je geen modelleertool tot je beschikking hebt, helpen wij je bij het 
gebruiken van een gratis online modelleertool tijdens de cursus. 

Voor wie is deze cursus? 
De cursus is bedoeld voor Business- en Informatieanalisten en procesontwerpers. 

Vooropleiding 
Wij adviseren om voorafgaande aan de BPMN cursus de cursus BCS Modelling Business 
Processes te volgen. Dit is echter niet verplicht en ervaren procesontwerpers en 
analisten zullen de cursus goed kunnen volgen.  

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) 
niveau 4 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau. 

Voor het uitwerken van de opdrachten heb je een laptop 
nodig. Bij voorkeur heb je hierop een eigen modelleertool 
(bijv. MS Visio, BiZZdesign of ARIS) geïnstalleerd. Indien je 
geen modelleertool tot je beschikking hebt, helpen wij je bij 
het gebruiken van een gratis online modelleertool tijdens 
de cursus. 

Duur Prijs 

1 dag 645,--  

1 dag 595,-- (*) 

*Bij vooropleiding 
MBP 



  

Preparation Day 
 

Deze dag is bedoeld om je te helpen bij de voorbereiding op het mondeling examen. De 
voorbereiding bestaat onder andere uit het herhalen van de stof van de verschillende 
cursussen die je gevolgd hebt. Vooral de samenhang van de stof uit de verschillende 
cursussen wordt benadrukt, zodat je ziet hoe alles in elkaar past. Tevens leer je wat de 
examinatoren van je verwachten tijdens het mondeling examen. 

Waarom deze dag? 
n Je kent de doelstellingen van de examinatoren en waar zij op letten; 
n Je kent de weging van de verschillende onderdelen; 
n Een samenhangend overzicht van de inhoud van alle cursussen, en hoe deze 

onderling met elkaar verbonden zijn; 
n ‘Tips & tricks’ om je effectief op het mondeling examen voor te bereiden; 
n Je ontvangt voorbeeldvragen en -antwoorden die illustreren hoe het examen kan 

verlopen; 
n Je maakt oefeningen om je kennis te toetsen. Zo ontdek je of je klaar bent voor 

het examen en leer je de insteek van de vragen tijdens een examen kennen. 
 

Examen en certificering 
Je krijgt tijdens deze dag een uitgebreide Engelstalige handleiding waarin alle stof 
samengevat is. Samen met een Engelse examinator neem je alle stof nog eenmaal 
door. 

Deze dag mag alleen gegeven worden door examinatoren. Daarom dat de spreektaal 
Engels is. Op deze manier krijgt u de meest optimale voorbereiding voor het examen. 

 

 

Duur Prijs 

1 dag 645,- 

 

 

  



Oral Exam 
 

Om het Diploma in Business Analysis te behalen, word je gedurende 50 minuten door 
twee BCS-examinatoren in het Engels geïnterviewd. De examinatoren beoordelen of je 
de geleerde kennis en technieken uit de gevolgde trainingsmodules begrijpt en met 
elkaar in verband kunt brengen. Dit gebeurt aan de hand van casussen die tijdens het 
interview behandeld worden. Ook kijken de examinatoren of je over voldoende 
analytische en interpersoonlijke vaardigheden beschikt. 

Voordat je mondeling examen kunt doen, neem je eerst deel aan de oral preparation 
day, een dag die speciaal bedoeld is om je optimaal voor te bereiden op de inhoud en 
het verloop van het examen. 

 

Examen en certificering 
Als je het examen met goed gevolg aflegt, dan ontvang je het International Diploma in 
Business Analysis van het BCS. Het mondeling examen is op niveau 6 van het Europees 
kwalificatiekader (EKK). 

 

Duur Prijs 

50 minuten 595,- 
 

 

  



Agile Business Analysis 
 

Bedrijven kiezen meer en meer voor een agile manier van werken. Het is een slimme 
manier van werken en zinvol voor jou, de business analist, om te weten hoe je kunt 
bijdragen aan het succes van Agile-projecten. 

In deze cursus leer je om nieuwe agile vaardigheden toe te passen binnen een true-to-
life business analyse scenario.  

 

Wat levert het op? 
Na het volgen van deze cursus 

n Weet je hoe de agile-filosofie is ontstaan en de voor- en nadelen van de meest 
gebruikte methodes; 

n Beheers je nieuwe waardevolle technieken die je kunt gebruiken in een agile 
omgeving: functional model map en story mapping; 

n Kan je bestaande businessanalysetechnieken slim toepassen in een agile-
omgeving; 

n Ben je in staat om Product Owners te helpen bij het inrichten en organiseren 
van hun backlog, waardoor in elk increment en in elke iteratie de meeste 
waarde voor de organisatie wordt gerealiseerd. 

 

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de Agile Business Analysis cursus. 
De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het 
Engels. 

De cursus wordt gegeven door deskundige trainers met ruime ervaring als business 
analist in agile omgevingen. 

Examen en certificering 
Deze cursus wordt afgesloten met een 90 minuten durend gesloten boek examen. Dit 
examen kunt u zelf online inplannen en maken. Actief meedoen in de cursus en enige 
thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken. Het examen is in 
het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 25% 
extra tijd om het examen te maken. 

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Agile 
Business Analysis’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een 
Analytical Skills module van het BCS Advanced International Diploma in Business 
Analysis. 

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau. 

Ervaringen deelnemers 
 “De cursus biedt concrete handvatten die goed toe te passen zijn in de praktijk.” 

“Ik kwam terug vol nieuwe ideeën.” 

“Een goede aanvulling op mijn kennis van agile en scrum.” 

“Ik begrijp nu beter hoe ik mijn rol als analist in een agile omgeving kan invullen.” 
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Advanced Requirements Engineering 
Ondanks dat de basisprincipes van requirements engineering relatief goed gedefinieerd 
zijn, zijn niet adequate requirements regelmatig een reden voor het mislukken van 
projecten. Ervaren business analisten weten dat dit te wijten kan zijn aan vele factoren, 
waaronder het niet afstemmen van requirements op zakelijke doelen of het niet 
aanpakken van culturele problemen. Ook het niet op het juiste niveau documenteren 
van requirements kan leiden tot onwenselijke miscommunicatie.  

De cursus Advanced Requirements Engineering behandelt de redenen voor mislukking 
en helpt, via een mix van discussies en oefeningen, ervaren business analisten 
strategieën te ontwikkelen om valkuilen te vermijden en meer uitdagende en complexe 
requirements engineering-opdrachten aan te pakken.  

Naast de theorie deelt de deskundige trainer van Le Blanc Academy zijn substantiële 
ervaring met het werken aan uitdagende en complexe requirements engineering- 
opdrachten.  

Het is aan te raden om voorafgaande aan deze cursus de ‘BCS Practitioner 
Requirements Engineering’ of een vergelijkbare training te volgen, maar dit is geen 
vereiste.  

Wat levert het op? 
n Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:  
n Het belang van Project-, Programma- en Portfoliomanagement toe te lichten en de 

relatie te leggen met Requirements management;  
n Uit te leggen waarom je enterprise- en business-architectuur nodig hebt;  
n Verschillende frameworks in te zetten zoals Zachman, TOGAF en Business Model 

Canvas;  
n Het toepassen van het cultural web om juiste elicitatietechnieken te selecteren;  
n Het opzetten van een Requirements Taxonomy;  
n Vastleggen van User Interface (non-functional) requirements;  
n Vastleggen van Service Quality (non-functional) requirements;  

 

Deze cursus wordt op de laatste dag afgesloten met een 90 minuten durend gesloten 
boekexamen met 40 multiple choice-vragen. Actief meedoen in de cursus en enige 
thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken. 
Het examen en cursusmateriaal is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels 
niet hun eerste taal is, krijgen 25% extra tijd om het examen te maken.  

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat 
‘Advanced Requirements Engineering’, van de British Computer Society (BCS). Deze 
cursus is een Advanced Skills module van het BCS Advanced International Diploma in 
Business Analysis.  

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau.  
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Benefits, Planning & Realisation  
Met een goed geïmplementeerd baten management verhoog je de kans op het 
succesvol realiseren van je business doelstellingen bij organisatieveranderingen. In de 
cursus leer je alle belangrijke aspecten die je moet weten als het gaat om het 
identificeren en managen van baten. De cursus omvat onder meer het categoriseren en 
kwantificeren van baten, het plannen en het realiseren van baten en het beheren van 
de businesscase tijdens het veranderingsproces. We zullen ook ingaan op andere 
gerelateerde aspecten zoals het netwerk van baten afhankelijkheden netwerk en het 
opstellen van de businesscase.  

Wat levert het op?  
Na het volgen van deze cursus krijg je in, en overzicht over:  

n Proces van batenmanagement te doorgronden en in te zetten in jouw 
organisatie;  

n Batenplan te maken, reviewen en uit te voeren;  
n Baten afhankelijkheidsnetwerk op te bouwen;  
n Meetbare, observeerbare en financiële baten te ontwikkelen;  
n Gestructureerde business case te ontwikkelen;  
n Stakeholder- en verandermanagement in te zetten;  
n Batenmanagement aanpak te implementeren binnen je organisatie; 

Je oefent met een doorlopend voorbeeld van een concrete bedrijfscasus. Zo leg je 
zowel een theoretische als een praktische basis voor je werk. Tevens is het een goede 
basis voor het examen van de cursus.  

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus. De cursus, het 
materiaal en het examen zijn in het Engels. De cursus wordt gegeven door deskundige 
trainers met ruime ervaring als business analist in verscheidene omgevingen. Alle 
theorie wordt uitgelegd met veel voorbeelden uit de praktijk.  

 

Examen en certificering  

Deze cursus wordt afgesloten met een 90 minuten durend gesloten boekexamen. Dit 
kunt u zelf online inplannen en maken. Actief meedoen in de cursus en enige 
thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken. Het examen is in 
het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 25% 
extra tijd om het examen te maken.  

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat 
‘Benefits Planning and Realisation’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus 
is een Business Skills module van het BCS Advanced International Diploma in Business 
Analysis.  

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau.  

Ervaringen deelnemers 
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 “De cursus biedt je nuttige middelen om vanuit business-perspectief de 
impact van een verandering op een organisatie inzichtelijk te maken.” 
“Een efficiënt inzetbaar raamwerk voor inzicht in baten bij veranderingen.”  

 

Business Architecture 
Bedrijfsarchitectuur werpt de strategisch-tactische ontwerpblik op organisaties die 
onmisbaar is voor het uitvoeren van strategieën. In deze cursus leer je de modellen en 
technieken waarmee je voor het management een bron van inzicht en overzicht bent, 
en rechterhand bij strategisch veranderingen. 

Wat levert het op? 
Na het volgen van deze cursus weet je hoe je inzicht krijgt in, en overzicht over: 

n Weet je welke plaats business architectuur heeft in strategische 
veranderprocessen en naast andere soorten architectuur; 

n Beheers je waardevolle technieken die je kunt gebruiken in 
businessarchitectuur, waaronder capability maps en waardestroommodellen; 

n Kan je bestaande businessarchitectuur-technieken slim toepassen in een 
strategische omgeving; 

n Ben je in staat om programmamanagers te helpen bij het inrichten en 
organiseren van hun veranderopgave. 

 

Je oefent met een doorlopend voorbeeld van een concrete bedrijfscasus. Zo leg je 
zowel een theoretische als een praktische basis voor je werk als bedrijfsarchitect, en 
voor het examen van de cursus. 

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus. De cursus, het 
materiaal en het examen zijn in het Engels. De cursus wordt gegeven door deskundige 
trainers met ruime ervaring als business analist in agile omgevingen. 

 
Examen en certificering 
Deze cursus wordt afgesloten met een 90 minuten durend gesloten boekexamen. Dit 
kunt u zelf online inplannen en maken. Actief meedoen in de cursus en enige 
thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken. Het examen is in 
het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 25% 
extra tijd om het examen te maken. 

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat 
‘Business Architecture’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een 
Analytical Skills module van het BCS Advanced International Diploma in Business 
Analysis. 

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau. 

 

Ervaringen deelnemers 
 “De cursus biedt je nuttige middelen om vanuit business-perspectief de impact van 
een verandering op een organisatie inzichtelijk te maken.” 

“Ik voel me nu comfortabel om mezelf architect te noemen.” 

“Een efficiënt inzetbaar raamwerk voor diepgaand inzicht in 
bedrijfsvoeringen.” 
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“Inzicht gekregen dat het met name gaat om de capabiliteit om een verandering 
succesvol te laten zijn.” 

 

Data Analysis & Modelling 
 

Data (gegevens) zijn een cruciale asset voor een succesvolle bedrijfsvoering. Het op 
het juiste moment, tegen de juiste kwaliteit en volgens de juiste privacyregels 
beschikbaar krijgen van data is essentieel voor de procesgang binnen organisaties. Niet 
altijd wordt bij het ontwerpen van oplossingen, processen en systemen voldoende 
aandacht gegeven aan dit aspect. Daardoor gaat er onnodig veel tijd verloren bij het 
verwerken, interpreteren en uitwisselen van gegevens. 

In deze cursus leren deelnemers fundamentele principes, concepten en technieken voor 
het eliciteren, identificeren, analyseren en modelleren van data en geven we handvaten 
voor het nauwgezet en gedetailleerd opstellen van data requirements en business rules 
die hier inherent aan zijn. 
 
Wat levert het op? 

n Je leert de concepten en principes voor het analyseren en modelleren van 
bedrijfsdata kennen; 

n Je weet hoe je data requirements achterhaalt en definieert; 
n Je beheerst de technieken voor het opstellen van ER en Class modellen; 
n Je beheerst de technieken voor het normaliseren van data; 
n Je kunt de technieken voor het valideren van modellen toepassen. 

 

Examen en certificering 
Deze cursus wordt op de laatste dag afgesloten met een 90 minuten durend scenario 
based multiple choice gesloten boek examen. Actief meedoen in de cursus en enige 
thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken. Het examen is in 
het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 25% 
extra tijd om het examen te maken.  

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende ‘BCS 
Professional certificate in Data Analysis’, van de British Computer Society (BCS). Deze 
cursus is een Analytical Skills module van het BCS Advanced International Diploma in 
Business Analysis.  

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau.  

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de Data Analysis cursus. De 
spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het Engels. 
De cursus wordt gegeven door deskundige trainers met ruime ervaring als business 
analist in agile omgevingen. 

Van de cursisten wordt verwacht dat zij kennis hebben van business- en informatie 
analyse, bijvoorbeeld door het volgen van één of meer trainingen of door relevante 
werkervaring. 

 



 
 
 

Stakeholder Engagement 
 

Elke dag heb je er wel mee te maken. Verschillende typen belanghebbenden 
(stakeholders) binnen en buiten je project. Elke stakeholder heeft weer andere 
belangen en jij probeert daarin de juiste koers te varen. Je probeert de juiste personen 
en organisaties betrokken te houden. Het is niet makkelijk om dit goed te managen. 
Daarom leer je in de cursus Stakeholder Engagement hoe je stakeholders op een 
slimme manier betrokken houdt bij jouw project. 

In deze cursus worden de belangrijkste raamwerken en principes behandeld rondom 
het effectief betrekken van stakeholders in projectsituaties. 

 

Wat levert het op? 
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om: 

n De verschillende stakeholders beter te begrijpen door verschillende 
perspectieven en analyses toe te passen; 

n De juiste communicatietechnieken toe te passen richting stakeholders; 
n Lichaamstaal te herkennen en gebruiken; 
n Actief te luisteren naar je stakeholders; 
n Effectief met verschillende groepen stakeholders te werken; 
n Creatieve technieken te gebruiken om problemen op te lossen en nieuwe ideeën 

te genereren; 
n Verwachtingen beter te managen; 
n Beter te onderhandelen met stakeholders; 
n Diverse onderhandelingstechnieken te gebruiken; 
n Een workshop voor stakeholders te organiseren; 
n Impact te realiseren binnen een groep stakeholders. 

 
Examen en certificering 
Deze cursus wordt afgesloten met een 90 minuten durend gesloten boekexamen. Dit 
kunt u zelf inplannen en maken. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is 
voldoende om het examen met goed gevolg te maken. Het examen is in het Engels. 
Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 25% extra tijd om 
het examen te maken. 

 

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat 
‘Stakeholder Engagement, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een 
People Skills module van het BCS Advanced International Diploma in Business Analysis. 

 

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een 
HBO/WO werk- en denkniveau. 
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