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Opleiding: Diploma in Business Analyse 
 
Cursusnaam: BCS Diploma in Business Analysis 
Code: DDPL0 
Kosten: Zie onze website voor de actuele prijzen (www.devoteam.nl) 
Taal: Engels of Nederlands 
Materiaal: Engels 
 
 Introductie 
De British Computer Society (BCS) – het Chartered Institute for IT - is verantwoordelijk 
voor professionele kwalificaties binnen de IT. BCS biedt een breed scala aan diploma's met 
IT-gerelateerde competenties. In Nederland staat BCS vooral bekend op het gebied van 
test certificeringen (ISTQB). BCS biedt ook een internationaal erkend diploma in Business 
Analysis. Hieronder wordt de structuur van het Diploma in Business Analysis weergegeven. 
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Om het BCS Diploma in Business Analysis te verkrijgen, moeten kandidaten viertal 
schriftelijk examens afleggen op een aantal Business Analysis onderwerpen. Elk schriftelijk 
examen leidt tot een certificaat met ieder een eigen waarde. Uiteindelijk kunnen 
kandidaten hun set van certificaten aanvullen met het diploma Business Analysis. 
Daarvoor moeten de kandidaten een mondeling examen afleggen, met twee BCS 
examinatoren, om hun technische, zakelijke en interpersoonlijke competenties aan te 
tonen. Naast de cursusdagen is er voor het diploma een geschatte studiebelasting van 
ongeveer 20 tot 40 uur. 
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 Knowledge-based Module - Foundation certificaat in Business Analysis 
Dit is een foundation certificaat. Het geeft een overzicht van de volledige omvang van de 
rol van de business analist en de reeks van technieken die men in deze functie kan 
gebruiken. Het certificaat kan behaald worden door middel van een één uur durend 
gesloten boek examen met 40 multiple-choice vragen. 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 

 De rol van de business analist en business analysis competenties  
 Strategische analyse  
 Onderzoekstechnieken  
 Stakeholder analyse en beheer  
 Het modelleren van businesssystemen  
 Het modelleren van bedrijfsprocessen  
 Requirements engineering  
 Het modelleren van het IT-systeem  
 Het beheer van informatiebronnen  
 Het opstellen van een businesscase 
 Het managen van veranderingen in het bedrijf.   

 
 Core Competenties 
Er horen twee kernmodules bij dit diploma: BA Practice en Requirements Engineering, die verplicht zijn voor alle kandidaten. Elke module wordt afgerond met een één uur durend open boek, scenario-based examen.   
 Business Analysis Practice 
Deze module biedt een reeks van fundamentele technieken voor het gebruik in business analysis opdrachten:  

 Strategische analyse tools (bijvoorbeeld PESTLE, MOST, SWOT) 
 Initiële analyse van business problemen, bijvoorbeeld door het gebruik van ‘rich pictures’ 
 Stakeholder analyse 
 Business perspectief 
 Business activity modelling 
 Gap-Analyse 
 Businesscase opstelling.   

 Requirements Engineering 
Deze module legt uit hoe goede business- en systeemrequirements worden vergaard, opgesteld en geanalyseerd. De volgende onderwerpen worden behandeld:  

 Het requirementsengineeringproces 
 Belanghebbenden in requirements engineering 
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 Requirements inventarisatietechnieken  
 Opstellen, beschrijven en modelleren van requirements 
 Kenmerken van goede requirements 
 Requirementsanalyse, onderhandelingen en validatie 
 Requirementsmanagement.   

 Praktijkgerichte Module – Modelling Business Processes 
Deze module is praktijkgericht. Hij geeft een meer gedetailleerde dekking van de technieken voor de businessproces verbetering: 

 Organisatorische en context diagrammen 
 'As is' procesmodellen 
 'To be' procesmodellen 
 Menselijke aspecten van de prestaties 
 Het beheren en meten van processen 
 Verbetering en herontwerp van het businessproces 
 Implementatie van het te veranderde proces   

 Mondeling Examen 
Het mondeling examen duurt 50 minuten. Van de kandidaten wordt verwacht de verworven competenties in een schriftelijk examen, in een samenhangende context, aan te kunnen tonen. Zij moeten ook laten zien dat zij over de interpersoonlijke vaardigheden beschikken die nodig zijn om effectief als een business analist te kunnen functioneren.  
 Prijsoverzicht 2016 
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 Geïnteresseerd? 
Wilt u meer weten over dit diploma, data van de cursussen, enz. of wilt u zich voor dit opleidingstraject inschrijven? Neem dan contact met ons op en reserveer uw plek vandaag nog! Bel ons op 020-6304750. U kunt zich ook inschrijven via onze website: www.devoteam.nl  


