
Het Visualiseren van uw Business

Bij zowel de overheid en het bedrijfsleven zijn vrijwel 

alle processen, producten en diensten afhankelijk 

van data en data-uitwisseling. Vaak missen de 

bedrijven echter het overzicht. Door visueel en 

integraal uw data van de strategie, doelstellingen, 

bedrijfsprocessen, security, IT, inzichtelijk en 

impactvol te maken (Enterprise Architectuur), kunt u 

beslissingen (laten) nemen voor wet- en regelgeving, 

nieuwe technologieën en systemen, klimaat en 

milieudoelstellingen. Nu en in de toekomst.

Doel

Het doel van deze Masterclass is om direct met 

Visuele Enterprise Architectuur in de praktijk aan de 

slag te gaan. U leert hoe u de belangrijkste 

architectuurproducten (blauwdrukken, landschappen, 

roadmaps) kunt maken, beoordelen en presenteren. 

Daarnaast leert u hoe u bij uw organisatie het werken 

onder architectuur vorm kunt geven en hoe het 

samenwerken met stakeholders kan plaatsvinden.

Doelgroep

De doelgroep voor de Masterclass zijn architecten 

die in de dagelijkse praktijk met projecten te maken 

hebben waarin architectuur wordt gebruikt. Of u nu 

technisch architect, business architect, security 

architect of een ander type architect bent.

Opgedane kennis

Na de Masterclass is de deelnemer in staat:

• een architectuurproduct te beoordelen;

• aan de hand van een casus een architectuurproduct te 

maken;

Brochure

Deze brochure bevat de belangrijkste informatie over 

deze opleiding. Voor meer informatie over deze 

opleiding neemt u contact op met uw geaccrediteerde 

training organisatie.

• te beschrijven hoe werken onder architectuur 

geïmplementeerd kan worden;

• te beschrijven waar de verschillen zitten tussen 

Dragon1 en andere architectuur methoden;

• te beschrijven met welke tooling visuele enterprise 

architectuur het beste ondersteund kan worden.

Programma

In de Masterclass worden onder andere deze 

onderwerpen in detail behandeld:

• Architectuurvisie

• 2d/3d Solution Architectuur Blauwdruk

• Applicatielandschap

• Processenlandschap

• Infrastructuurlandschap

• PXA, de visuele PSA

• Schetsboek of Ontwerpboek

• Collaboration Platform

• Tooling

Certificering

Na succesvolle afronding van het volgen van de 

masterclass, ontvangt de deelnemer het certificaat 

‘Masterclass Visuele Enterprise Architectuur’. 

Masterclass Visuele Enterprise Architectuur

Uw geaccrediteerde training organisatie (ATO)

Dragon1 Academy

http://academy.dragon1.com

Tel: 0317 41 61 90

academy@dragon1.com

Dragon1

De basis van de Masterclass wordt gevormd door 

Dragon1 Method, Framework & Modeling 

Language, de open methode voor Visuele 

Enterprise Architectuur. Dragon1 biedt een 

begrippenkader, een structuur en een processen-

model voor werken onder architectuur. 

De deelnemers ontvangen bij aanvang het 

Dragon1 studieboek ‘Visuele Enterprise 

Architectuur’ dat wordt gebruikt in de Masterclass. 
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Brochure

Kijk voor meer informatie over Dragon1 en de 

Dragon1 Architecture Foundation op 

http://academy.dragon1.com/ en www.dragon1.org

Vooronderstelde voorkennis

• In alle gevallen wordt verondersteld dat een 

zekere elementaire kennis en ervaring 

aanwezig is op het gebied van management, 

bedrijfskunde, integrale managementgebieden 

zoals logistiek, financiën, inkoop, ICT, en 

dergelijke. Neemt u bij twijfel a.u.b. contact met 

ons op.

Duur en groepsgrootte

Deze exclusieve Masterclass duurt 12 dagen van 4 

uur. De dagen zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur. De 

groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers.

Van deelnemers wordt enige zelfstudie verwacht 

en een actieve bijdrage in het maken van 

architectuuropdrachten.

Masterclass Visuele Enterprise Architectuur

Uw geaccrediteerde training organisatie (ATO)

Dragon1 Academy

http://academy.dragon1.com

Tel: 0317 41 61 90

academy@dragon1.com

Locatie

De Masterclass wordt gegeven in Wageningen. 

Onze locatie is goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Voor groepen is het mogelijk de 

Masterclass te verzorgen op een andere locatie. 

Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op.

Investering

De kosten van de Masterclass zijn inclusief 

studieboek, cursusmap, softwarelicentie en 

oefenmateriaal. De kosten bedragen € 3.900,--

excl. BTW per persoon.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk door een e-mail naar ons te 

sturen via academy@dragon1.com. 
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