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Revision day: Voorbereiding op het Mondeling Examen 
 
 
 Overzicht 
Cursusnaam: Voorbereiding Mondeling Examen  
Code: DREV1 
Duur:  1 dag  
Kosten: Zie onze website voor de actuele prijzen (www.devoteam.nl)  
Taal: Engels of Nederlands 
Materiaal: Engels 
 
 
 
 Waarom een revision Day? 
Om het BCS Diploma in Business Analysis te behalen moeten de kandidaten een 50 minuten 
interview met twee BCS-examinatoren afleggen. De taak van de examinatoren is te beoordelen 
of de kandidaten de geleerde technieken, van de training modules, in een context kunnen 
toepassen en of ze de analytische en interpersoonlijke competenties bezitten die het diploma 
vereist. 
 
De voorbereiding op het mondeling examen is een uitdaging voor de kandidaten omdat er vaak 
enige tijd tussen zit met het schriftelijk examen. Daarbij weten de kandidaten vaak niet waar 
de examinatoren op zullen letten tijdens het interview. 
 
Deze dag is bedoeld om kandidaten te helpen bij de voorbereiding op het mondeling examen. 
Dit wordt bereikt door het herhalen van de verschillende modules die zij in het opleidingstraject 
hebben genoten, en door te nemen wat de examinatoren van hen verwachten en de aanpak 
van het examen door te nemen. Aan het eind van deze dag krijgen de kandidaten een 
gedetail leerd “revision package” met de volgende elementen: 
1.  Mind-map en samenvattingen van de modules;  
2.  Analyse van de doelstellingen van examinatoren;  
3.  Aanwijzingen over hoe u zich op het mondeling examen moet voorbereiden;  
4.  Voorbeeldvragen en antwoorden die i llustreren hoe het examen in zijn werking gaat. 
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 Inhoud revision day:  
1. Introductie: 

a. Uitleg van het mondeling examen 
b. Uitleg wat de examinatoren verwachten 
c. Voorbereiding tips 

2. Revisie van kernmodules: 
a. Business Analysis Essentials 
b. Requirements Engineering 

3. Specialist modules revision: 
a. Revisiting the specialist modules 
b. Relating the specialist modules to the core modules 
c. Likely lines of questioning 

4. Oefeningen: 
a. Voorbeeldvragen en bespreken hoe ze beantwoord zouden kunnen worden. 


