
In deze cursus wordt de Project Start Architectuur 

(PSA) behandeld. Deze cursus behandelt de doelstel-

ling en basisconcepten van de PSA. Ook wordt aan-

dacht besteed aan de PSA in de praktijk van Werken 

onder Architectuur. 

 

Doelstellingen 

Na afloop van de cursus PSA kunnen de deelnemers: 

 aangeven welke doelstellingen een PSA na-

streeft; 

 aangeven waar in het proces de PSA een rol 

speelt 

 aangeven wat de opbouw/inhoud van een PSA 

is; 

 aangeven welke rollen bij een PSA van belang 

zijn; 

 situaties herkennen waar een PSA toegepast 

kan worden; 

 aangeven wat de relatie met andere architectu-

ren is. 

 

Doelgroep 

Deze cursus is bedoeld voor architecten of medewer-

kers die dat binnenkort gaan worden. Zij hebben erva-

ring als functioneel ontwerper, informatieanalist, pro-

cesontwerper en / of ontwerper infrastructuur. 

 

Voorkennis 

Voor het volgen van deze cursus is de volgende voor-

kennis vereist: 

 theorie over architectuur in het algemeen; 

 algemene kennis van projectmatig werken; 

 de cursus DYA Fundamentals is gevolgd. 

 

Onderwerpen 

 Doelstellingen PSA; 

 Betrokkenen PSA; 

 Proces rond PSA; 

 Inhoud PSA. 

Cursusopzet 

Deze cursus duurt 1 dagdeel. 

Tijdens de cursus wordt een presentatie gegeven over 

het waarom en de opzet van de PSA. Door middel van 

een opdracht wordt de relatie naar de praktijk gelegd 

en de cursist bewust gemaakt van verschillende ver-

schijningsvormen van de PSA en keuzes met betrek-

king tot het werken met de PSA. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar 

dya@sogeti.nl.  
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PSA 

Over Sogeti Nederland 

B.V.  

Sogeti is gespecialiseerd  

in het ontwerpen, bouwen, 
implementeren en beheren 

van ICT-oplossingen. Op  

het gebied van testen en 

architectuur nemen wij op  

de Nederlandse markt een 

dominante positie in. Sogeti 

levert met gepassioneerd 

ICT-vakmanschap een 

bijdrage aan het resultaat 

van haar opdrachtgevers. 
Wij streven daarbij naar 

hechte en langdurige   

relaties met opdracht-

gevers. Hierdoor dragen  

de ICT-oplossingen van 

Sogeti structureel bij  

aan de strategische 

doelstellingen van klanten.  

 
 

 

 

Meer weten? 
Wij vertellen het u graag! 
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