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Katarzyna Kot is business analist, coach en trainer bij
Devoteam. Zij heeft ervaring met de verschil lende
certificeringstrajecten. Op het Dream event vertelde ze
hoe bij de verschil lende aanbieders het
certificeringstraject is ingericht. Ze gaf informatie op
basis waarvan men een betere keuze zou kunnen
maken.

Het is verstandig om je vooraf af te vragen waarom je je
eigenl i jk wilt laten certificeren. Met deze opmerking
maakt ze haar publiek duidel i jk dat er aan de keuze voor
een specifiek certificaat nog een inzicht aan vooraf gaat.
Er zi jn heel verschil lende redenen waarom Business
Analisten er voor kiezen zich te laten certificeren.
Sommigen zien het als een erkenning van hun kennis en
kwaliteiten. Anderen verwachten dat het de weg voor hen
opent naar interessantere opdrachten of misschien zelfs
een betere baan en een hoger salaris. Weer anderen
zien het certificaat als een beloning voor al le ti jd en
energie die zi j in hun opleiding hebben gestoken. En dan
is er nog een groep die verwacht dat iedereen er op den
duur aan moet geloven, simpelweg omdat steeds meer
opdrachtgevers er om gaan vragen. Zo ver is het in
Nederland nog lang niet, maar het zou snel kunnen
veranderen.

Opleidingen hebben vaak concrete leerdoelen. Deze
leerdoelen kunnen zich op heel verschil lende niveaus
bevinden. De taxonomie van Bloom is goed middel om
opleidingen op basis van leerdoelen te classificeren.
Bloom’s taxonomie onderscheidt zes niveaus in
leerdoelen: Knowledge, Comprehension, Application,
Analysis, Synthesis en Evaluation.
L1 . Bij het eerste level (Knowledge) wordt er van de

kandidaten verwacht dat ze de kennis kunnen
reproduceren. Ze moeten feiten en begrippen
kennen. Dit wordt doorgaans getoetst door de
kandidaat een aantal multiple choice vragen te laten
beantwoorden.

L2. Bij het volgende level (Comprehension) wordt er van
de kandidaten verwacht dat ze verbanden en

vergeli jkingen kunnen maken met de feiten en
begrippen die ze hebben geleerd. Ook dit wordt
meestal getoetst door middel van multiple choice
vragen.

L3. Op het derde level (Application) moeten de
kandidaten in staat zi jn om de kennis toe te passen
op een probleem. Bij de toets kri jgt de kandidaat
meestal één of meer problemen voorgelegd waarvoor
hij schriftel i jk een oplossing moet uitwerken.

L4. Op het vierde level (Analysis) zul len de kandidaten
informatie moeten kunnen structureren en patronen
en trends kunnen herkennen. Dit wordt getoetst in
een mondeling examen.

L5. Op het vi jfde en één na hoogste level (Synthesis) zi jn
de kandidaten in staat om de geleerde concepten op
een ‘nieuwe’ manier met elkaar te combineren en zo
tot een oplossing van een probleem te komen. Dit
wordt ook getoetst in een mondeling examen.

L6. Op het hoogste level (Evaluation) kunnen de
kandidaten verschil lende oplossingen beoordelen op
hun kwaliteit en met argumenten aangeven waarom
de ene oplossing beter is dan de andere. Als toets
schri jven de kandidaten een white paper.

Er zi jn drie aanbieders van certificaten voor Business
Analisten. Hierna zullen we bekijken wat het certificaat
van de verschil lende aanbieders inhoudt en op welke
leerdoelen zij zich richten.

Certificeren, de beste
keuze
Veel business analisten vragen zich zo nu en dan af of het niet eens ti jd
wordt om zich te laten certificeren. Met een positief antwoord op deze
vraag zijn ze er echter nog niet. Ze moeten dan ook nog een keuze
maken uit de verschil lende aanbieders die er zi jn. Welk certificaat past
het beste bij hun behoefte?
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IIBA International Institute of Business
Analysis
De doelstel l ing van I IBA is professionalisering van het
vakgebied business analyse. Het wil een platform bieden
aan business analisten om verder te groeien in hun
professionaliteit. Daarvoor is onder andere het
framework BABok (Business Analysis Body of
Knowledge) ontwikkeld, waarin al le competenties van
een business analist een plek hebben.

In 2006 introduceerde I IBA het certificaat: Certified
Business Analysis Professional (CBAP). Dit is een
moeil i jk examen met hoge toelatingseisen. Zo moet men
bijvoorbeeld 7500 uur aantoonbare ervaring hebben als
Business Analist met het BABoK framework. Door deze
hoge eisen is het examen vri j exclusief, een waardevolle
aanvull ing op het CV. Er wordt echter in Nederland nog
nauweli jks door werkgevers naar gevraagd.

Op het examen wordt de kandidaat getoetst met vragen
op niveau L1 tot en met L5. Het examen duurt 3,5 uur
waarin de kandidaat 1 50 multiple choice vragen moet
beantwoorden. Het certificaat is 3 jaar geldig. Daarna
moet de kandidaat zich opnieuw certificeren. Om aan het
examen te kunnen deelnemen is het vereist dat je
participeert in studiegroepen. Er is geen syllabus of
proefexamen.

Later in 2011 is er naast het CBAP certificaat ook een
CCBA (Certification in Competency in Busines Analysis)
certificaat gekomen. Dit is een eenvoudiger examen en
stelt ook minder hoge toelatingseisen. Hierdoor kunnen
ook de iets minder ervaren business analisten zich bij
I IBA laten certificeren

British Computer Society
De British Computer Society (BCS) heeft een lange
traditie en goede naam als het gaat om het introduceren
van standaarden (Prince2, ISTQB). De BCS biedt een
compleet certificeringstraject voor business analisten op
alle niveaus. Men kan beginnen met een BCS foundation
examen en vervolgens een BCS Practitioner examen
doen. Om daarna eventueel nog hogere examens te
behalen. De certificaten bli jven onbeperkt geldig. In
tegenstel l ing tot Engeland worden BCS certificaten in
Nederland nog nauweli jks erkend door opdrachtgevers.

Het foundation examen richt zich op de levels L1 en L2.
Het examen duurt 60 minuten en bestaat uit 40 multiple
choice vragen. Om te slagen moet de kandidaat 65%
van de vragen goed hebben. Er is een syllabus en een
proefexamen beschikbaar.

Het practitioner examen richt zich op level L3. Het
examen duurt 60 minuten en bestaat uit open vragen.
Om te slagen moet de kandidaat 50% van de vragen
goed hebben.

International Requirements Engineering
Board
Sinds 2007 kunnen business analisten zich certificeren
bij de International Requirements Engineering Board
(IREB). Het certificaat heet Certified Professional for
Requirements Engineering en richt zich, zoals de naam
al doet vermoeden, vooral op requirements engineering.
Van dit certificaat bestaan er drie niveaus: Foundation,
Advanced en Expert. Het examen op advanced niveau is
vanaf 201 2 beschikbaar. Aan het examen op expert
niveau wordt nog gewerkt. Het IREB certificaat wordt in
Nederland door veel bedri jven erkend. IREB biedt net als
BCS een curriculum van certificaten. De behaalde
certificaten bli jven onbeperkt geldig.

Het foundation examen richt zich op de levels L1 en L2.
Het examen duurt 75 minuten en bestaat uit 45 multiple
choice vragen. Om te slagen moet de kandidaat 60% van
de vragen goed hebben. Er is een syllabus en een
proefexamen beschikbaar.

Het advanced examen richt zich op de levels L1 , L2 en
L3. Het examen bestaat uit twee onderdelen. In het
eerste onderdeel moet de kandidaat een aantal multiple
choice vragen beantwoorden. In het tweede gedeelte
moet de kandidaat een stuk schri jven naar aanleiding
van een opdracht. Het eerste gedeelte toetst vooral
kennis(L1 ) en begrip(L2). Het tweede gedeelte toetst of
de kandidaat de kennis ook kan toepassen(L3).

Als je de programma’s van de verschil lende aanbieders
bekijkt, zie je dat er overeenkomsten en verschil len zijn.
Al le certificaten dragen bij aan het vergroten van kennis
en professionaliteit. Het is voor iedereen een noodzaak
om zijn kennis en professionaliteit voortdurend te
verbreden en te verdiepen. Certificeren hoort daar zeker
bij . Bedenk echter vooraf goed wat jouw doelstel l ingen
zijn en hoe de leerdoelen van de opleiding daarop
aansluiten. Er is niet één goede opleiding voor iedereen.

IREB, I IBA and BCS




