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ArchiMate® 2.1 Certified – 1 dag 

De training ArchiMate® 2.1 Certified bereidt u optimaal voor op het ArchiMate 2 Certified examen 

van The Open Group. In deze training wordt uitgebreid stilgestaan bij de toepassing van de 

ArchiMate modelleertaal in meer complexere modelleer-vraagstukken, zoals gevraagd voor het 

Certified examen. Daarnaast is er enige ruimte om modelleeruitdagingen uit de eigen praktijk voor te 

leggen. 

Na succesvolle voltooiing van het examen wordt u als ArchiMate 2.1 Certified professional 

geregistreerd bij the Open Group. Het examen kunt u op een zelf te kiezen moment bij een Prometric 

Testing Center van uw keuze afleggen, met de bijgeleverde examenvoucher. 

 

Voorkennis 

Als vooropleiding geldt de ArchiMate 2 Foundation training (AM). Voordat u het Certified examen 

kunt afleggen, dient u het Foundation examen behaald te hebben.  

Doelstellingen 
Na afloop heeft u het volgende leerresultaat: 

- Verdieping van uw ArchiMate kennis, in vervolg op de ArchiMate Foundation certificering 

- Inzicht in de toepassing van ArchiMate in complexe modelleervraagstukken 

- Kennis en inzicht om succesvol het ArchiMate 2 Certified examen af te leggen (het examen 

vereist naast de training enige zelfstudie). 

 

Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor iedereen die meer kennis en ervaring wil opdoen met modelleren in 

ArchiMate en zich wil certificeren als ArchiMate 2 Certified professional.

 

Certificering 
Onze training bereidt u voor op het ArchiMate 2.1 Certified examen, wat u op een zelf te kiezen 

moment bij een Prometric Testing Center van uw keuze kunt afleggen. Na het succesvol afleggen van 

het examen bent u ‘ArchiMate 2 Certified’ en wordt u opgenomen in het internationaal erkende 

register van ArchiMate 2 Certified architecten. 

Om u voor te bereiden op het examen dient u naast de training rekening te houden met 10 tot 20 

uur zelfstudie.  
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