
OPLEIDINGSTRAJECT VOOR NIEUWE BUSINESS ANALYSTEN 

Module Naam Leerdoelstellingen 

1 Welkomstmail Kennismaken met een aantal referentiepunten: een leerplatform (Oase), een 
pagina betreffende procesbeheer (BPM) en een pagina betreffende 
projectbeheer (Wiki PMFin). 

2 Business Project Management  

 

Basisinzicht verwerven in het strategische belang van BPM, de operationele 
werking van BPM en de kenmerken van de standaardnotatiemethode (BPMN). 

3 Veranderingsbeheer  

 

Basisinzicht verwerven in de principes van veranderingsbeheer (change 
management) en de verschillende fasen in een veranderingsproces. 

4 Introduction Business Analysis  

 

Basiskennis verwerven van de volgende concepten: Standards, Business Analysis 
Core Concept Model, Requirements (versus Design), Requirements Elicitation. 

5 ABA – Analyse  

 

Inzicht verwerven in de belangrijkste activiteiten van een business analyst: 
planning, analyse van de vereisten (requirements analysis), specificatie van de 
vereisten en validatie. 

6 Basisopleiding ICT  

 

Basiskennis verwerven van de ICT-concepten, de programmeertalen, de 
softwarearchitectuur en de databases die binnen de FOD gebruikt worden. 
Inzicht verwerven in de ICT-infrastructuur van de FOD, het toegangsbeheer en de 
applicatiebeveiliging. 

7 ABA – Technieken  

 

Inzicht verwerven in de volgende activiteiten: aanvaardings- en evaluatiecriteria, 
behaviour-driven development (BDD), business rules analysis, interviews, analyse 
van niet-functionele vereisten (requirements), prototyping en mockups, 
workshops, risicoanalyses, gebruikersgetuigenissen (user stories) en andere 
agiletechnieken. 



8 Intervisie  

 

Beter inzicht verwerven in technieken om de moeilijkheden die zich stellen in het 
dagelijks werk van een business analyst, op te lossen. 

9 Toegangsbeheer  

 

Basisinzicht verwerven in het werkproces P092, betreffende de regels van 
identiteits- en toegangsbeheer (IAM).  

 

10 Introductie PMFin  

 

Basisinzicht verwerven in de principes van de projectmethodologie van de FOD 
(PMFin) en de verschillende fasen in de levenscyclus van een project binnen de 
FOD. 

11 LEAN Beginner  

 

Inzicht verwerven in de principes van LEAN-management. 

12 ABA – ICT  

 

Inzicht verwerven in de Unified Modeling Language (UML), de verschillende types 
UML-diagrammen, en de structuur van XSD- en XML-bestanden. 

13 ABA – Projectbeheer en BPMN  

 

Inzicht verwerven in de verschillende projectmanagementmethodes (Agile, 
Scrum, Kanban en Waterfall) en kennismaken met verschillende tools voor 
projectmanagement (Jira, Confluence, MS Project). 

14 ABA – Software testing  

 

Inzicht verwerven in het ontwerpen van verschillende softwaretesttechnieken 
doorheen de ontwikkelingscyclus. 

15 Supervisie  

 

Inzicht verwerven in technieken om de moeilijkheden die zich stellen in het 
dagelijks werk van een business analyst, op te lossen. 

Totale duur opleidingen in uren 173,20 

 


