
Cursus Sparx Enterprise 
Architect 15 
Fundamentals en Best Practices

Praktische halfdaagse 
training met Christian Gijsels

• Optimaal inrichten en gebruik maken van Sparx Enterprise Architect
• Inzicht geven in de belangrijkste functionaliteiten van de tool
• Leer alles over filters en traceability
• Het uitvoeren van impact analyses en hergebruiken van elementen uit 

andere projecten
• Tips en lessons learned met voorbeelden uit de praktijk
• Visualiseren, modelleren, verkennen en documenteren van uw 

softwarearchitectuur
• Best practices voor efficiënt gebruik van Sparx Enterprise Architect

Na de afloop ontvangt iedere deelnemer het zeer uitgebreide Sparx EAP-model 
van de trainer. Dat stelt u in staat direct te beginnen aan uw eigen model en 
dit ook verder uit te breiden afhankelijk van de scope. Het model bevat talloze 
voorbeelden van diagrammen en technieken en beschikt over een uitgebreide 
library.

LOCATIE 
Online / Omgeving Utrecht / Hilversum 

TIJD 
Van 9:00 tot 13:00 uur

REGISTRATIE 
www.adeptevents.nl

http://www.adeptevents.nl/mea


Cursus Sparx Enterprise Architect 15 
Fundamentals en Best Practices

In uw organisatie wordt waarschijnlijk reeds gewerkt met 

ArchiMate®, BPMN, DFD, UML of andere notatieformaten. 

Enterprise Architect van Sparx Systems is een tool die hard 

op weg is de internationale standaard te worden om al 

deze standaarden te modelleren en méér nog dan dat, deze 

onderling met elkaar te laten integreren. Zo kan Enterprise 

Architect meer dan 20 notatieformaten aan. Andere 

mogelijkheden binnen Enterprise Architect zijn informatie- en 

datamodellering, requirements management, strategische 

modellering, testmanagement en simulatie.

Waarom deze workshop?
Tijdens deze intensieve workshop door BPMN-specialist 

Christian Gijsels leert u de fijne kneepjes van Sparx Enterprise 

Architect te beginnen met de project structuur. De initiële 

opzet van een dergelijke omgeving is cruciaal voor alle 

toekomstige analyses. Door te werken met een centrale 

repository en elementen te herbruiken kan zeer veel nuttige 

informatie worden gegenereerd.

Wellicht bent u reeds Enterprise Architect gebruiker maar 

heeft u het gevoel dat u niet álles er uit haalt? In deze training 

worden de belangrijkste functionaliteiten van Sparx Enterprise 

Architect 15 uitgelegd, zodat een echte Jump Start kan worden 

gemaakt. In de hands-on workshop leert u efficiënt gebruik te 

maken van de functionaliteiten van Sparx Enterprise Architect 

en hoe u deze optimaal kunt toepassen in een single- of multi-

project omgeving.

Deze compacte en intensieve training wil een gestructureerde 

basis leggen zodat elke gebruiker verder kan, in welk formaat 

men ook wil modelleren en rekening houdend met structuur, 

hergebruik, beveiliging en multi-user aspecten.

Leerdoelen
In deze training leert u werken met Enterprise Architect en 

krijgt u antwoord op de volgende vragen.

• Hoe wordt de business analist en informatie analist 

ondersteund?

• Optimaal inrichten en gebruik maken van Sparx Enterprise 

Architect

• Inzicht geven in de belangrijkste functionaliteiten van de 

tool

• Het koppelen van ArchiMate met BPMN, DMN, CMMN en 

UML zodat elementen traceerbaar zijn voor een top-down 

analyse

• Het uitvoeren van impact analyses en hergebruiken van 

elementen uit andere projecten



• Tips en lessons learned, ondersteund door concrete 

voorbeelden uit de praktijk

• Wat zijn de belangrijkste principes van het modelleren en 

beschrijven van softwarearchitectuur?

• Het visualiseren, modelleren, verkennen en documenteren 

van uw softwarearchitectuur

• Wat zijn de best practices voor efficiënt gebruik van Sparx 

Enterprise Architect?

Bestemd voor ú
Deze workshop is geschikt voor zowel de beginnende als 

de medior business analist of functioneel analist die op 

een efficiënte manier wil leren werken en analyseren met 

Sparx Enterprise Architect. De materie, de vele praktijk-

voorbeelden en de interactieve oefeningen in deze 

workshop hebben tot doel een optimale analyse omgeving 

in te richten met ArchiMate® en/of BPMN en/of UML en 

dit in Enterprise Architect. De workshop is geschikt voor 

architecten en business analisten binnen ondernemingen 

en overheidsorganisaties die een formele manier zoeken 

om elk aspect van hun bedrijfsprocessen met inbegrip van 

bedrijfsactiviteiten, organisatie, berichten inclusief hun 

doorstroom, deelnemers en regels te beschrijven, alsmede 

voor projectgroepen die op zoek zijn naar een betere manier 

van communicatie tussen technologie en business. Hieronder 

vallen onder meer de volgende functies:

• Enterprise architecten

• Business analisten, informatie- en systeemanalisten

• Proces en business modellers in BPM projectgroepen

• UML analisten

• Business Process eigenaars

• Software architecten en engineers.

Onze trainer Christian Gijsels is volledig gecertificeerd om 

Enterprise Architect trainingen te verzorgen.



Programma

Deel 1: De Functionaliteiten van Sparx Enterprise 
Architect
• Een nieuw project opzetten – doordachte aanpak

• Een project structuur definiëren

• Een structuur met meerdere projecten creëren

• Een bibliotheek aanmaken

• Ontwerp een navigatiestructuur die kan worden gebruikt 

door HTML, WebEA, Prolaborate

• Opzetten van een grafische bibliotheek en de look van een 

website

• Hoe kan je andere elementen inladen

• Eenvoudig requirements definiëren

• Bewerken en classificeren van requirements

• Werken met filters

• Interne informatie uit elementen hergebruiken

• Externe informatie linken of opslaan

 

Deel 2: Versiebeheer in Enterprise Architect
• Zelf een versie-nummering structuur creëren

• De mogelijkheden out-of-the-box

 

Deel 3: Werken in een Multi-user omgeving en 
Rapportage
• Aanmaken van lijsten

• Aanmaken van matrices

• Zoeken van elementen over verscheidene projecten

• Zoeken van elementen over verschillende modelleertalen 

heen

• Aanmaken van een rapportage op papier

• Aanmaken van grafieken en gedegen rapportage uit de 

projecten

 

Deel 4: Doelstellingen met het Enterprise Architect 
platform
• Filters: aanmaken van filters op diagrammen, zodat alleen 

bepaalde informatie wordt getoond

• Traceability: koppelen van ArchiMate met BPMN, DMN, 

CMMN en UML zodat elementen traceerbaar zijn voor een 

top-down analyse

• Reuse: herbruikbaarheid van elementen uit andere 

projecten

• Impact Analysis: uitvoeren van een impact analyse op de 

huidige omgeving.

Christian Gijsels is consultant en oprichter van de Management Consulting Group ‘GDC’/ Gijselsdotcom, 

gespecialiseerd in procesmodellering, business rules (DMN) en enterprise architectuur (ArchiMate) en 

verzorgt trainingen op gebied van BPMN, DMN en Sparx Enterprise Architect.

Daarvoor was Christian werkzaam binnen de Cronos Holding, waar hij als medeoprichter verantwoordelijk 

was voor de Consulting Groep The Business Analysts, een groep van een 55-tal business analisten, 

functionele analisten en projectmanagers.

Christian was voordien Manager bij KPMG en verantwoordelijk voor e-Business (‘eCore Team’). Hij was één 

van de oprichters van Evisor (later verkocht aan PWC) waar hij verantwoordelijk was voor Consulting en 

Sales.

Voor en na de integratie van Cimad Consulting en IBM Professional Services, was hij Practice Leader van 

de Network Computing en Security Practice. Deze practice bestond uit diverse Competence Centers die hij 

coördineerde (Java Competence Center, Notes/Domino Competence Center, Microsoft Competence Center 

en de EMEA Netscape Competence Center).

Christian behaalde zijn Master in Computer Technology aan de LUC in Diepenbeek en heeft aansluitend 

vele aanvullende opleidingen en certificaten behaald op gebied van o.a. BPMN, Scrum, Six Sigma en 

enterprise architectuur.

CHRISTIAN GIJSELS



Informatie

DATUM EN TIJD
Het seminar vindt periodiek plaats in het voorjaar en/of najaar. 

De exacte data en aanvangstijden vindt u op onze website. Het 

programma start om 9:00 uur en duurt tot 13:00 uur. Inloggen 

is mogelijk vanaf 8:30 uur.

PLAATS
Adept Events werkt met verscheidene accommodaties in de 

omgeving van Amersfoort en Utrecht. Op de website en in de 

herinneringse-mail die u een week voor het event ontvangt 

wordt altijd de definitieve accommodatie vermeld. Controleer 

dit voor uw vertrek.

De virtuele seminars en workshops worden aangeboden 

via een live video stream vanuit onze lokale cursusruimte 

annex videostudio. Omdat wij werken met een tweepersoons 

crew en meerdere professionele camera’s en microfoons, 

is het mogelijk om de traditionele cursusruimte waar nodig 

volledig na te bootsen en daarbij vooral ook de interactie met 

deelnemers op peil te houden.

AANMELDEN
Aanmelden kan via ons online inschrijfformulier op  

www.adeptevents.nl. Geeft u de voorkeur aan schriftelijk 

aanmelden? Stuur de PDF van uw aanmelding of 

inkoopopdracht naar seminars@adeptevents.nl. Vermeld altijd 

duidelijk het e-mailadres van de deelnemer(s) alsmede dat 

van de crediteurenafdeling. Na ontvangst van uw aanmelding 

krijgt u de bevestiging en factuur per e-mail toegestuurd.

KOSTEN
Deelname aan dit seminar kost € 297,- per persoon indien u 

zich uiterlijk 30 dagen voor aanvang registreert en daarna  

€ 330,- (exclusief BTW)* inclusief documentatie. Werkt u bij 

een gemeente of provincie? Dan kunt u BTW terugvorderen via 

het BTW compensatiefonds.

AANTREKKELIJKE KORTINGEN
Meldt u tegelijkertijd meerdere personen van één bedrijf 

aan voor hetzelfde evenement, dan geldt al vanaf de tweede 

deelnemer een korting van 10% per deelnemer. Vanaf vier 

deelnemers ontvangen álle deelnemers 15% korting (de 

deelnemers dienen op dezelfde factuur te staan)*.

*)Prijzen of kortingen in deze pdf brochure kunnen (tijdelijk) afwijken van 
de website. In dat geval prevaleert altijd de informatie op de website.

ANNULEREN
Annuleren dient schriftelijk te geschieden. U kunt annuleren 

tot drie weken voor het evenement plaatsvindt. Er wordt 

echter wel € 75,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening 

gebracht. Annuleren is niet meer mogelijk vanaf drie weken 

voordat het evenement plaatsvindt. Vervanging door een 

ander dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk.

MEER INFORMATIE

+31(0)172 742680

https://www.adeptevents.nl/mea

seminars@adeptevents.nl

@AdeptEventsNL / https://twitter.com/AdeptEventsNL

https://www.linkedin.com/company/adept-events

https://www.facebook.com/AdeptEventsNL

Bezoek onze Business Intelligence en Datawarehousing 
website www.biplatform.nl en download de App

Bezoek ook onze website over Software Engineering in 
al zijn facetten: www.release.nl en download de App

IN-HOUSE SESSIES VOOR UW MEDEWERKERS
Wilt u dit seminar binnen uw organisatie aanbieden als in-house sessie voor een groep medewerkers? Een zeer aantrekkelijke optie voor 

uw organisatie! Bel of stuur een e-mail via ons contactformulier. Op onze website vindt u meer informatie over de mogelijkheden van 

In-house seminars en workshops.
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