Agile Business Analyst®- Practitioner
Realiseer bedrijfsdoelstellingen op een Agile werkwijze

De business analist helpt een organisatie zijn
bedrijfsdoelstellingen te bereiken door de behoefte van
de business te analyseren. Hij opereert op verschillende
niveaus in een organisatie, waarbij hij kijkt naar visie, missie,
doelen en strategie. Hij zorgt ervoor dat op tactisch en
operationeel niveau programma’s en projecten bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen.
De business analist begrijpt het ”grotere plaatje”, de end-toend processen en de gehele waardeketen. Hij hanteert een
holistische blik op de business, wat betekent dat hij kijkt
naar organisatie, mensen, processen en techniek. Techniek
is daarbij slechts één van de factoren die een bijdrage
levert aan de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte

business operatie, die past binnen de visie en missie van
een bedrijf en de tactisch-strategische invulling hiervan.
Een brede blik is van belang voor de business analist in het
algemeen, maar in het bijzonder voor de Agile business
analist die werkt met Agile projecten waarin verandering
incrementeel wordt opgeleverd. De losse incrementen
moeten bijdragen aan een samenhangende verandering
vanuit programma’s en projecten voor het realiseren
van de bedrijfsdoelstellingen. Hij begrijpt de business
organisatie waarin veranderingen worden opgeleverd en
de wijzigingen die deze hierin met zich mee zouden kunnen
brengen.
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Agile BA® Practitioner
DOELGROEP
De training is gericht op een ieder die zich verder wil
bekwamen in business analyse in een Agile omgeving
kan worden toegepast. De training verdiept het
inzicht in rol en verantwoordelijkheid van de
business analist binnen een Agile project, hij biedt
een verdieping in methoden en technieken die in de
praktijk van de Agile business analist kunnen worden
toegepast.
BENODIGDE VOORKENNIS
AgileBA® Foundation is vereist.
GROEPSGROOTTE
Wij streven naar 8-15 deelnemers per training.
Onze ervaring leert dat hierdoor de interactie en
betrokkenheid van de deelnemers optimaal is.
CURSUSMATERIAAL
•
AgileBA® Handbook
•
Slide-pack
•
Voorbeeldexamen
•
Oefeningen
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VORM
•
3 trainingsdagen van 6 uur
•
In Nederlands of Engels
•
Zelfstudie (voorbereiding) voor de training
•
Tijdens de derde trainingsdag wordt een
examendatum gepland.
EXAMEN
•
4 complexe multiplechoicevragen
•
Openboek
•
Duur van 2.5 uur
LOCATIE
Standaard verzorgen wij onze trainingen op ons kantoor in IJsselstein (Utrecht). Op aanvraag kan een
training uiteraard ook bij u op locatie of elders verzorgd worden.
PPPM
Deze training is onderdeel van “PPPM trainingen’’.
Andere aansluitende trainingen zijn: Agile BA®
Foundation, AgilePM®, Management of Portfolios®,
PRINCE2®, Professional Scrum Master® en
Stakeholder Engagement.

PRIJZEN
Op aanvraag
ZESTGROUP
Zestgroup biedt consultancydiensten aan op
het gebied van projectmanagement, business
consultancy en business analyse. Waarde toevoegen,
borgen van resultaat, vertrouwen en continue
efficiency- en effectiviteitsverbetering staan centraal
in onze dienstverlening.

ZEST ACADEMY
Zest academy is onderdeel van Zestgroup.
Trainingen worden bij Zest altijd gegeven door
professionals in het vakgebied. Elke training
is een combinatie van leren en toepassen wat
geleerd is. Zest is APMG-geaccrediteerd
trainingsinstituut.
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