Opleiding

ASL® Foundation
1 Week – Inclusief examen
Zoek je een manier om het applicatiebeheer in je organisatie zo
efficiënt en kosteneffectief mogelijk uit te voeren en te verbeteren?
Wil je meer grip en overzicht? ASL2 (Application Services Library)
biedt je uitkomst! Het is een procesraamwerk waarbinnen bestaande
applicaties beheerd, onderhouden en vernieuwd kunnen worden.
ASL2 geeft je de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in je
applicatielandschap en portfoliobeheer. Tijdens deze opleiding maak je
kennis met de begrippen, processen en best practices (documenten,
processen, methodieken, rollen en relaties) van ASL2. Deze opleiding
rondt je af met het officiële APMG-examen ASLFoundation.

Resultaat

Programma

•
•
•
•

• Introductie ASL2
• Begrippen en werkwijze ASL2
• Uitvoerende processen: processen binnen beheer, onderhoud en
vernieuwing
• Uitvoerende processen: applicatiebeheer, -onderhoud en
-vernieuwing
• Sturende processen
• Richtinggevende processen: langetermijnstrategie met
betrekking tot de applicatie (ACM)
• Richtinggevende processen: IT-organisatie (OCM)
• ASL2 in relatie tot andere beheerdomeinen
• ASL2 als tool om afstemming tussen business en IT te
optimaliseren
• ASL2 in je eigen praktijk
• Examentraining
• Examen

Je kunt ASL2 plaatsen in relatie tot andere beheervormen
Je weet hoe ASL2 als tool tussen business en IT kan fungeren
Je kunt de ASL2 best practices vertalen naar je eigen praktijk
Je kunt applicatiebeheer, -onderhoud en -vernieuwing plaatsen
binnen uitvoerende, richtinggevende en sturende processen
• Je weet hoe je in je applicatiemanagement rekening houdt met
de langetermijnstrategie (Application Cycle Management (ALM)
en Organisation Cycle Management (OCM))
• Je kent de invloed van externe factoren op de inrichting van je
applicatiebeheer
• Je hebt aan het internationaal erkende ASL Foundation APMG
examen deelgenomen

Doelgroep
Interessant voor iedereen die in aanraking komt met het veranderen,
beheren en optimaliseren van applicaties en werkzaam is in beheer of
op projectmatig, strategisch of organisatorisch niveau werkt.

Studiewijze
Voorafgaand aan de training krijg je toegang tot de interactieve
ICM-leeromgeving en vindt een online intake plaats. Hierin
breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart, voor jezelf én voor de
docent. Onder leiding van een zeer ervaren docent raak je door
theorie en praktijkvoorbeelden thuis in de materie. Oefeningen en
proefexamens bereiden je optimaal voor op het officiële examen. Dit
meerkeuze-examen ASL Foundation wordt afzonderlijk afgenomen.

Studiemateriaal
ICM gebruikt het meest actuele studiemateriaal, dat volledig aan
de richtlijnen en exameneisen voldoet. Ook na de opleiding houd je
onbeperkt toegang tot de ICM-leeromgeving.
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Duur & Data
ICM verzorgt de opleiding ASL Foundation als dagopleiding.
De bijeenkomsten duren van 9.30 tot 17.00 uur.
De opleiding bestaat uit:
• 2 lesdagen in 1 week
• 1 dagdeel ASL Foundation-examen een paar weken na de laatste
bijeenkomst
De opleiding start in juni 2020, september 2020, december 2020,
februari 2021 en mei 2021.

Opleiding

Diploma
De opleiding ASL2 Foundation biedt je de mogelijkheid om in twee
weken het diploma te behalen voor het officiële:
• APMG-examen ASL2 Foundation
De opleiding leidt op voor het gelijknamige examen. ICM neemt het
ASL-examen af onder auspiciën van APMG Benelux.

Investering
De investering bedraagt € 1.095 en bestaat uit:
• Leskosten: € 840
• Lesmateriaal: € 100
• APMG International - ASL examen: € 155
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond voor het
avondarrangement. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor actuele
informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/asl
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).
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