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Architectuur en Best Practices

Global Knowledge biedt een breed scala aan architectuur en best practice 
trainingen aan, van introductie tot aan trainingen voor experts. Denk 
hierbij aan ITIL®, PRINCE2®, Scrum of DevOps en meer. Tijdens deze 
cursussen leren we u, of uw medewerkers, onder andere best practices te 
vertalen naar bruikbare modellen, gericht op uw business. Hierbij worden 
nieuwe vaardigheden ontwikkeld en actuele kennis opgedaan. Uiteindelijk 
zijn uw medewerkers in staat om een werkwijze te ontwikkelen en te 
implementeren die de drijvende kracht vormt binnen uw organisatie.

Al onze best practice trainingen worden gegeven door gecertificeerde en 
geaccrediteerde trainers en kunnen eventueel afgesloten worden met een 
officieel examen. 

Succesvolle organisaties koppelen technologie aan een goed bedrijfsresultaat. Hiervoor zijn operationele modellen ontwikkeld 
die bestaan uit een mix van best practice-methoden en -frameworks. Van best practice-methoden en frameworks is bewezen dat 
de uitgevoerde stappen (technieken, werkmethodes, processen) de meest efficiënte en effectieve manier zijn om het gewenste 
eindresultaat of doelstelling te realiseren. Voor uw organisatie is het belangrijk de ‘Best Practices’ binnen de branche te kennen en 
uw eigen manier van werken hiermee te kunnen vergelijken.

Architectuur & Best Practices Voordeelbundels

Bij Global Knowledge kunt u profiteren van aantrekkelijke acties en 
promoties op het gebied van architectuur en best practices.  
Bezoek onze website voor meer informatie. 

www.globalknowledge.nl/abp-voordeelbundels

Zekerheid in kwaliteit en planning
Global Knowledge levert officieel geautoriseerde trainingen en 
opleidingen van architectuur en best practices en werkt bovendien 
met gecertificeerde docenten die geautoriseerd zijn deze architectuur 
en best practice cursussen te geven. Dit geeft u de garantie dat de 
trainingen op een consistent niveau worden gegeven en voldoen 
aan de gestelde strenge eisen. Indien u ook examen wilt doen, dan 
wordt u met het officiële cursus-materiaal optimaal voorbereid op het 
examen.

Geen prijsverrassingen achteraf
Bij Global Knowledge is de prijs die u betaalt voor een opleiding 
bovendien transparant. Vooraf weet u precies wat u betaalt. Alle 
prijzen zijn inclusief studiemateriaal, lunch en onbeperkt koffie 
en thee. Global Knowledge berekent u geen extra kosten voor uw 
inschrijving, arrangement of het gebruik van de locatie.

         We leven in een snel veranderende wereld die 

Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous is. Met de 

juiste competenties – dat wil zeggen, de juiste kennis, 

skills en ervaring – kunnen we de omstandigheden in 

deze wereld naar onze hand zetten.

Chiara Mainolfi, Region Manager –  
APMG International

Lees het volledige interview op:
blog.globalknowledge.nl

We bieden best practice trainingen aan voor de volgende vakgebieden:

• Architectuur: TOGAF
• Projectmanagement: PRINCE2®, AGILE, Scrum, IPMA, PMI, MoR®, MSP
• Servicemanagement: ITIL®, ISO/IEC 20000, COBIT, ASL, BiSL®, ISM 
• Procesverbetering: Lean IT, Lean Six Sigma
• Softwaretesting: TMap®

• DevOps
• Contractmanagement

Best practices in combinatie met management- & 
persoonlijke vaardigheden
Het succes van het inzetten van best practices is niet alleen afhankelijk 
van de gekozen methodiek maar ook van andere bepalende factoren, 
zoals: een goede projectleiding, communicatie, team- en persoonlijke 
vaardigheden en juiste kennis en vaardigheden op het gebied van 
verandermanagement.

Bij Global Knowledge vindt u naast ons best practice-portfolio ook een 
groot aanbod aan aanvullende management- en vaardigheidstrainingen. 
Denk daarbij aan cursussen op het vlak van strategie-, leiderschaps- en 
businessvaardigheden en persoonlijke effectiviteit. Door deze combinatie 
is Global Knowledge de ideale partner voor het opdoen van de juiste en 
vernieuwende kennis. 

Meer informatie over onze Management- & Vaardigheidstrainingen vindt u 
op: www.globalknowledge.nl/management-en-vaardigheden
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PRINCE2® PROJECTMANAGEMENT

Projecten gaan vaak gepaard met vele onverwachte wendingen die 
een goede oplevering in gevaar brengen. Met een projectmanage-
mentmethode als PRINCE2® kunt u voorkomen dat projecten uit de 
hand lopen. Hoe? Door per project een gestructureerd, vast stappen-
plan te volgen en daar activiteiten aan te koppelen - met de gewenste 
resultaten als eindbestemming.

PRINCE2® is een gestructureerde methode inclusief een standaard 
aanpak voor effectief projectmanagement. Met PRINCE2® kunnen 
(project)managers en organisaties beschikbare resources gecontro-
leerd inzetten volgens een vaste structuur. Daardoor kunnen organi-
saties zakelijke en projectmatige risico’s beter en effectiever beheren. 
PRINCE2® is de standaardmethode die veel gebruikt wordt binnen de 
overheid en het bedrijfsleven, in binnen- en buitenland.

Binnen PRINCE2® zijn er drie certificeringsniveau’s:

PRINCE2® Foundation
Als u al enige kennis en ervaring heeft met project management, dan 
is de PRINCE2® Foundation-training ideaal. Na deze training kunt u 
het PRINCE2® Foundation examen afleggen. Ter extra voorbereiding 
op het officiële PRINCE2®-examen heeft u de beschikking over een 
e-learning-omgeving en krijgt u een examentraining (inclusief proef-
examen).

PRINCE2® Practitioner
Heeft u het PRINCE2® Foundation-certificaat behaald en ervaring op-
gedaan met PRINCE2® projectmanagement? Dan kunt u de PRINCE2® 
Practitioner-training volgen. Hierin leert u de methodiek in de praktijk 
(beter) toe te passen. Tot slot doet u het PRINCE2® Practitioner Exa-
men. Het PRINCE2® Practitioner-certificaat is 5 jaar geldig. 

PRINCE2® Agile®

De tijd waarin een product waarde voor de organisatie moet gaan 
leveren is tegenwoordig in veel projecten de belangrijkste succes- 
factor. Met Agile werkende teams probeert men die tijd zo kort 
mogelijk te houden. Bij grote projecten zien we dat, vooral wanneer 
meerdere teams samenwerken, coördinatie en beheersing nodig zijn. 
Daarom is PRINCE2® Agile ontwikkeld op basis van best practices uit 
het vakgebied. Het combineert de kracht van bestaande Agile frame-
works om producten op te leveren met de kracht van PRINCE2® om er 
voor te zorgen dat een en ander beheerst verloopt.
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ITIL®  SERVICEMANAGEMENT
 
IT speelt een steeds grotere rol in uw bedrijfsvoering. Uw organisatie 
moet kunnen vertrouwen op IT diensten die uw processen optimaal 
ondersteunen. Daarnaast stellen uw klanten steeds hogere eisen aan 
IT services. Kennis van IT Service Management (ITSM) is dan essentieel. 
ITSM is het vakgebied dat zich bezighoudt met het inrichten, managen 
en verbeteren van IT dienstverlening aan interne of externe klanten.

Met ITIL® beschikt u over een systematische aanpak voor het leveren van 
de gewenste kwaliteit van IT services. U krijgt een gedetailleerde om- 
schrijving van de (meeste) belangrijke processen in een IT organisatie. 
Daarnaast biedt ITIL® u checklijsten voor taken, procedures en  
verantwoordelijkheden. Op basis van deze tools kunt u ITIL® customizen, 
passend bij uw eigen businessbehoeften. 

Global Knowledge biedt als grootste onafhankelijke IT-opleider een 
uitgebreide serie ITIL®-trainingen, van basis-awareness-trainingen tot 
implementatiecursussen. Binnen het ITIL® certificeringsprogramma 
zijn vijf niveau’s bepaald:

Foundation 
Dit is het instapniveau binnen het ITIL® certificeringsprogramma.  
Dit niveau bestaat uit een Foundation training en examen. U leert de 
basis-principes en terminologie van ITIL® waardoor u vertrouwd raakt 
met ITIL®.

Practitioner
ITIL® Practitioner is na ITIL® Foundation een mogelijk volgende stap 
voor ITSM-professionals. ITIL® practitioner richt zich op toepassingen. 
Waar ITIL® Foundation de focus heeft op de ‘wat’ en het ‘waarom’, richt 
de ITIL® Practitioner zich meer op het ‘hoe’. U leert hoe u met ITIL® 
service-verbeteringen toepast en daar de eerste resultaten mee boekt.

Intermediate – hierin zijn twee paden:
Lifecycle
Het Lifecycle Intermediate niveau bestaat uit meedere modules en 
is bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de gehele 
levenscyclus van een IT product. Per lifecycle onderdeel worden 
meerdere processen aangestipt.

Capability
Het Capability Intermediate niveau bestaat ook uit meerdere modules. 
Dit traject is bedoeld voor mensen die specifieke processen binnen 
IT Service Management beheren. De modules bieden hiervoor 
verregaande kennis in de verschillende ITIL® processen en hoe deze in 
de praktijk kunnen worden toegepast. 

De ITIL® Foundation en Managing Across the Lifecycle zijn verplichte 
modules voor de ITIL® Expert kwalificatie.

Expert
Met het behalen van de ITIL® Expert certificering wordt uw expertise en 
diepgaande kennis op alle fronten binnen ITIL® aangetoond.

Master
De ITIL® Master certificering toont aan dat u ITIL® volledig beheerst 
en ook met succes kan toepassen. Deze certificering is volledig 
gebaseerd op uw eigen resultaten met de toepassing van ITIL®. Voor 
de ITIL® Master kwalificatie is geen vastomlijnde training ontwikkeld, 
maar dient u onder meer een assessment te doorlopen.

Puntensysteem
Het certificeringstraject van ITIL® is gebaseerd op een puntensysteem 
(credits). Elk succesvol afgelegd examen levert een bepaald aantal 
credits op. Voor het Expert certificaat heeft u 22 punten nodig.



Project Management

PRINCE2®

PRINCE2® is een gestructureerde methode inclusief een standaard aanpak voor effectief 
projectmanagement. Met PRINCE2® kunnen (project)managers en organisaties beschikbare 
resources gecontroleerd inzetten volgens een vaste structuur. De grote kracht zit hem in de 
volledigheid van de beschrijving van alle processen die plaats kunnen vinden binnen een 
project. Daardoor kunnen organisaties zakelijke en projectmatige risico’s beter en effectiever 
beheren. PRINCE2® is de standaardmethode die veel gebruikt wordt binnen de overheid en het 
bedrijfsleven, in binnen en buitenland.

AGILE

Recente ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Daarom moeten organisaties 
veranderingen steeds sneller doorvoeren om te overleven. Daarnaast presteren veel projecten 
slecht omdat ze onvoldoende rekening houden met de eisen van de Business. Best Practice 
Agile Project Management biedt een goede oplossing voor beide problemen. Het gaat verder 
dan alleen een SCRUM-aanpak. Daardoor is het geschikt voor zowel kleine projecten als voor 
grote projecten en programma’s.

IPMA®

IPMA® schrijft niet één methodiek voor, maar veronderstelt dat u projecten op een
gestructureerde wijze kunt inrichten en goed kunt aansturen. Vanuit dit uitgangspunt,
ondersteunt IPMA u om de competenties per niveau in kaart te brengen. IPMA heeft meer 
aandacht voor de ‘zachte kant’ van projectmanagement. De IPMA-certificering kent vier 
niveaus: D tot en met A. IPMA D heeft een lager niveau dan IPMA B. Er wordt getoetst met 
kennistoetsen, met 360 graden feedback en door ervaringsjaren te tellen. Bovendien speelt 
de omvang van de projecten een rol. Hoe dichter bij IPMA-A hoe groter de projecten. Voor elk 
niveau is er een internationaal erkende titel.

MoR®

Een bedrijf heeft continu te maken met risico’s. Dit heeft invloed op de bedrijfs-prestaties. 
Maar niet elk risico is negatief, er zijn ook kansen voor een bedrijf. Wat wel zeker is, is dat de 
risico’s moeilijk te overzien zijn zonder een goed achterliggend managementprotocol. Met 
de certificering Management of Risk Foundation maakt u kennis met het framework en het 
toepassen van MOR®. Daardoor heeft u voldoende kennis van risicomanagement in huis en 
kunt u het toepassen in de praktijk. U leert hoe u weloverwogen beslissingen kunt nemen en 
risico’s beter kunt overzien.

MSP®

Wanneer een bedrijf een grote verandering moet doorvoeren, wordt dit meestal gedaan met 
deelprojecten. Deelprojecten zijn namelijk beter te overzien en veel flexibeler. Uiteraard is er 
iemand nodig die het totaalplaatje in het oog houdt. Managing Successful Programmes (MSP) 
is het basisprincipe hiervoor.

PMI/PMP

Het Project Management Instituut (PMI) is als beroepsvereniging toonaangevend in de wereld 
voor projectmanagement. PMI heeft een systeem voor Project Management Professionals 
(PMP) waarvan de kennis beschreven staat in de Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) Guide. De PMBOK® Guide is het standaardwerk en de meest bekende gids van PMI. 
Hierin staan de projectmanagementprocessen, -tools en -technieken vermeld die worden 
gebruikt om een project naar het beoogde eindresultaat te leiden. In Nederland wordt PMBOK 
vooral ingezet in organisaties die handel drijven met de Verenigde Staten.

Scrum

Scrum is een flexibele projectmanagementmethode voor het snel en effectief ontwikkelen van 
(software)producten. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met 
een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Scrum wordt 
vaak gebruikt bij producten waarvan de klant c.q. gebruiker nog niet goed weet wat hij wil 
en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare 
producten om te zetten. Scrum wordt veel gebruikt in de IT, maar is ook daarbuiten uitstekend 
toepasbaar en wint de laatste jaren dan ook enorm aan populariteit.

Service Management

ITIL®

Met ITIL® beschikt u over een systematische aanpak voor het leveren van de gewenste 
kwaliteit van IT services. U krijgt een gedetailleerde omschrijving van de (meeste) belangrijke 
processen in een IT organisatie.
Daarnaast biedt ITIL® u checklijsten voor taken, procedures en verantwoordelijkheden. Op 
basis van deze tools kunt u ITIL® customizen, passend bij uw eigen businessbehoeften. 
Hierdoor kan uw organisatie continu verder groeien.

ISO/IEC 20000

Het IT Service Management-programma (ITSM) volgens ISO/IEC 20000 biedt bedrijven 
wereldwijd een innovatief perspectief op IT Service Management. Het programma focust zich 
op een resultaatgerichte en procesmatige aanpak van ITSM binnen een organisatie, waarbij de 
expertise van mensen centraal staat.

ASL®

Application management wordt steeds belangrijker binnen bedrijven. Nieuwe software wordt 
steeds vaker uitgebracht en er staat veel druk op het up-to-date houden van zakelijke software 
en services. Application Services Library (ASL®) is een framework van de ASL BiSL Foundation 
met richtlijnen voor het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van effectief Application 
Management. Met ASL Foundation leert u hoe dit framework in elkaar zit en hoe u het toepast. 
ASL is gebaseerd op Best Practices: de kennis van professionals met jarenlange ervaring. Zo 
leert u de theorie van ASL en de praktijk van ervaringsdeskundigen.

BiSL®

De Business Information Services Library (BiSL) biedt een framework om IT aan te laten sluiten 
op het bedrijfsproces. Juist deze aansluiting is vaak niet optimaal. Het BiSL-procesmodel 
biedt u inzicht in alle hoofdprocessen en de relaties tussen deze processen. Zo krijgt u 
aanknopingspunten om processen te verbeteren, onder meer via Best Practices en één 
uniforme terminologie die u kunt gebruiken.

COBIT

COBIT® is een overkoepelend framework. Het is zo opgebouwd dat specifieke IT-standaarden 
zoals ITIL® en IEC/ISO 20000 goed kunnen functioneren binnen het framework. COBIT® is 
gebouwd rond vier domeinen:
1. Plan & Organise: dit domein beslaat de (bedrijfs-)strategie en tactiek en hoe de IT-

infrastructuur hierin kan faciliteren. 
2. Acquire & Implement: dit domein beslaat de aankoop en implementatie van nieuwe IT 

oplossingen voor projecten en de bedrijfsdoelen.
3. Deliver & Support: binnen dit domein draait het om de werkelijke implementatie, 

aflevering en voornamelijk het onderhouden van de IT-systemen.
4. Monitor & Evaluate: en dit laatste domein, is voornamelijk een controle of het systeem 

nog kwaliteit levert en of het nog voldoet aan projecteisen.

ISM

IT Service Management is een belangrijk vakgebied. Op dit gebied is ITIL® de standaard. 
ISM (Integrated Service Management) is een vereenvoudigd framework voor IT-beheer met 
bijbehorende implementatiemethode en support. ISM is afgeleid van ITIL® en ASL en is met 
name een gebruiksmodel. De training ISM Foundation biedt deelnemers in hoofdlijnen inzicht 
in de werkwijze van een IT-beheerorganisatie. Dat gebeurt volgens de ISM-methode, zodat 
deelnemers goed kunnen functioneren in een organisatie waar ISM het referentiekader is.
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PRINCE2® Foundation PRINCE2® Practitioner PRINCE2® Agile 

PRINCE2® Certificeringen

PRINCE2® Practictioner 
(PRI2P) + Examen 

PRINCE2® Agile (P2A)  
+ Examen

PRINCE2® Foundation 
(PRI2F) + Examen 

ITIL® Capability modules

ITIL® Continual Service Improvement Lifecycle (ILLCCSI)  
3 credits

ITIL® Service Design Lifecycle (ILLCS) 3 credits

ITIL® Service Operation Lifecycle (ILLCSO) 3 credits

ITIL® Service Strategy Lifecycle (ILLCSS) 3 credits

ITIL® Service Transition Lifecycle (ILLCST) 3 credits

ITIL® LifeCycle modules

ITIL® Operation Support and Analysis Capability  
(ILOSA) 4 credits

ITIL® Managing Across the Lifecycle (ILLCMA) 
5 credits

ITIL® Release, Control and Validation Capability  
(ILRCV) 4 credits

 ITIL® Service Offerings and Agreements Capability  
(ILSOA) 4 credits

ITIL® Planning, Protection and Optimization  
Capability (ILPPO) 4 credits 

ITIL® Foundation 
Certificering

ITIL® Foundation (ILFN) 
2 credits

ITIL® Practitioner 
Certificering

ITIL® Practitioner (ILPR) 
3 credits

ITIL® Certificeringen

Kies uw training...     

over Architectuur & Best Practices
Globalknowledge.nl/ABP

en de leermethode die bij u past
Globalknowledge.nl/Leermethodieken 

tegen een aantrekkelijk tarief
Globalknowledge.nl/Acties

met Last Minute korting
Globalknowledge.nl/LastMinute

die gegarandeerd doorgaat
Globalknowledge.nl/Startgarantie  

op een trainingslocatie bij u in de buurt
Globalknowledge.nl/Trainingslocaties

& 0800 0444

Puntensysteem
Het certificeringstraject van ITIL® is gebaseerd op een puntensysteem 
(credits). Elk succesvol afgelegd examen levert een bepaald aantal 
credits op. Voor het Expert certificaat heeft u 22 punten nodig.

Procesverbetering

Lean IT

Lean IT is een krachtige combinatie van Lean Six Sigma en IT Service Management binnen IT-
afdelingen en -organisaties. Lean richt zich op waardevermeerdering. Deze filosofie helpt u om 
alleen dat te produceren wat van waarde is voor uw klant. Verspilling wordt tot een minimum 
beperkt.

Lean Six Sigma

In de wereld van vandaag is geen ruimte meer voor fouten. Dit geldt ook voor de 
bedrijfsprocessen. De productiviteit moet omhoog, de kosten moeten omlaag en dit allemaal 
met zo efficiënt mogelijke inzet van resources. Een bedrijf dat Lean Six Sigma gebruikt, verliest 
geen resources! Geen personeel, geen materialen en al helemaal geen klanten. Lean Six 
Sigma legt de focus volledig op de klant. Wat vindt de klant écht belangrijk? Aan de ene kant 
reduceert u de kosten en verkort u de doorlooptijd, aan de andere kant verbetert u de kwaliteit 
en verhoogt u de klanttevredenheid. U investeert zo veel mogelijk in uw eigen mensen. Kennis 
en kunde wordt de drijvende kracht binnen uw bedrijf.

Architectuur

TOGAF®

TOGAF® is een jong vakgebied op het snijvlak van bedrijfskunde, informatiekunde en 
informatica. Met als doel ervoor te zorgen dat een organisatie zich in al haar geledingen in 
de gewenste richting ontwikkelt. Om te voorkomen dat de mensen die zich bezighouden 
met de organisatie-inrichting langs elkaar heen werken, maken enterprise-architecten een 
beschrijving van de gewenste situatie. Deze beschrijving bestaat uit richtinggevende afspraken 
en tekeningen en beschrijft de gewenste situatie vanuit de verschillende invalshoeken. 

Contractmanagement

Contractmanagement

Contractmanagement is het managen van de uitvoerings- en afsluitingsfase van de contract- 
levenscyclus. Goed contractmanagement zorgt ervoor dat organisaties hun contractdoelstel-
lingen kunnen behalen, wat essentieel is voor uw bedrijf. Voor Contractmanagementtrainingen 
bent u bij Global Knowledge aan het juiste adres.

DevOps

DevOps

DevOps staat voor Development en Operations. Dit is een ontwikkelmethode waarbij 
ontwikkelaars (developers) en systeembeheer (operations) samenwerken. Waar Agile zich 
primair focust op de klant en IT-vernieuwing, helpt DevOps om de kloof tussen IT-development 
en -beheer te overbruggen. DevOps kan daarmee beschouwd worden als de verdere 
professionalisering en industrialisering van de IT-functie. Met een hogere productiviteit, betere 
stabiliteit, snellere realisatie van nieuwe digitale producten en diensten en uiteindelijk een 
hogere klanttevredenheid als resultaat.

Software Testing

TMap®

Rondom het testen van informatiesystemen bestaan verschillende Best Practices. De Best 
Practice TMap® (Test Management Approach) is populair en één van de meest gebruikte 
testmethoden. Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren 
van IT-producten en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever 
inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij het in productie 
nemen van informatiesystemen. Op basis daarvan kan een bedrijf een weloverwogen go/no 
go-beslissing nemen over het al dan niet in productie nemen van (onderdelen van) het geteste 
systeem. Op deze manier kan een organisatie onbekende risico’s vermijden, bijvoorbeeld 
financiële risico’s of risico’s rond het verlies van imago.



Hoofdvestiging
Global Knowledge Nederland
Iepenhoeve 5, 3438 MR  NIEUWEGEIN
Postbus 1059, 3430 BB  NIEUWEGEIN
T  0800 - 0444 gratis
E  info@globalknowledge.nl
I  www.globalknowledge.nl

Tevens vestigingen in Amsterdam, Drachten,  
Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam,  
Zoetermeer en Zwolle.

In België heeft Global Knowledge vestigingen in Brussel, 
Gent en Mechelen.

Authorized
Learning
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Examen doen bij Global Knowledge
Wist u dat met een optimale examenplanning een hoger slagingspercentage 
verkregen wordt? Onderzoek toont namelijk aan dat cursisten 25% meer 
kans van slagen hebben wanneer ze binnen 30 dagen na afloop van een 
training het examen afleggen.

Op basis van dit gegeven maakt Global Knowledge het mogelijk om direct 
na afloop van een training het gewenste examen af te leggen. Een juiste 
planning bespaart u dus tijd en eventuele herkansingskosten!

Doordat Global Knowledge een geautoriseerd examen centrum is kunt u 
bij ons ook terecht voor al uw Architectuur & Best Practices examens.

In Nederland vindt u examencentra in onze vestigingen in Amsterdam, 
Nieuwegein, Eindhoven, Zoetermeer, Zwolle en Groningen. In België kunt 
u examen doen in Mechelen.

Meer informatie over examens bij Global Knowledge kunt u vinden op: 
www.globalknowledge.nl/examens

Advies
Wenst u advies of heeft u vragen over de door u gewenste Architectuur & 
Best Practices opleiding, dan kunt u hierover natuurlijk bellen met onze 
opleidingsadviseurs 0800 0444 (gratis) of een e-mail sturen naar  
info@globalknowledge.nl.

Global Knowledge altijd dichtbij
Global Knowledge biedt haar Architectuur & Best Practices trainingen 
klassikaal aan in Nieuwegein, Amsterdam, Drachten, Eindhoven, 
Groningen, Maastricht, Rotterdam, Zoetermeer en Zwolle. In België  is 
Global Knowledge gevestigd in Mechelen, Brussel en Gent.

Tevens biedt Global Knowledge de mogelijkheid de training vanuit uw 
eigen huis of werkomgeving te volgen. Ook is het mogelijk om een 
training op afstand te volgen vanuit een Global Knowledge-locatie bij u  
in de buurt. Met dit Virtueel en Klassikaal™ concept kunt u zelf beslissen 
of u een klassikale training virtueel of fysiek op locatie wilt volgen. 
De keuze is aan u!

Global Knowledge grensoverschrijdend
Als wereldwijd marktleider op het gebied van IT- en Management- en 
Vaardigheidstrainingen biedt Global Knowledge altijd actuele kennis 
gegeven door de beste docenten. Daarbij heeft de klant de regie: u 
kiest wanneer, over welk onderwerp en op welke manier u uzelf of uw 
medewerkers wil laten leren. Bovendien kunt u kiezen uit meer dan 1.500 
cursussen op het gebied van IT en Management & Vaardigheid.

Afgelopen jaar heeft Global Knowledge 200.000 professionals getraind 
in 2.200 sessies. Bij Global Knowledge werken 1.300 mensen, verspreid 
over verschillende locaties wereldwijd. Onze klanten profiteren van een 
wereldwijde dekking door virtueel aan te haken bij trainingen die elders 
worden gegeven en door grensoverschrijdende afspraken te maken.


