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Voor wie is de CCA certificering?


BA's (pakken gestructureerd stukje ICT kennis op, binnen BA rol)



IT'er (pakt gestructureerd stukje BA kennis op, binnen cyber context)



NB: voor een BA top-down, voor IT bottom-up.


Materiaal kan lastiger te verwerken zijn voor IT

Welk cursus/examen-materiaal is er?


Online e-learning materiaal met video’s en tekst. Daarnaast de volledige set
informatie, 253 pagina pdf met veel algemeen IT basiskennis



Materiaal s gericht op het bijbrengen van IT basis, landschap, terminologie;
gericht op de pure BA, niet zozeer op de BA met IT achtergrond



Naast algemene IT kennis wordt een link gelegd naar de IIBA BABOK

Hoe verloopt het aanmeldproces?


Aanmaken account IIBA.org


Lid worden of niet, leden krijgen korting op materiaal en examen



Examen boeken en betalen



Materiaal doornemen, cursus volgen, proefexamen




IIBA heeft een CCA certification handboek gepubliceerd. link

Examen doen


75 multiple-choice vragen in 90 minuten, online examen dus controleer ruim van
tevoren of je systeem overweg kan met online proctoring van PSIexams.com



Aan dit proces zitten soms nogal haken en ogen, je moet de kamer laten zien met
je webcam, rondom, onder je bureau, de muren en plafonds, maximaal 1 scherm,
een foto laten maken van je ID (dus afschermen BSN etc)

Wat is de werklast voor certificering?


Voorwerk kostte mij persoonlijk een half uur maar ik breng nogal wat IT
kennis mee dus dat is niet direct representatief



Het cursusmateriaal is 253 pagina’s PDF. Dit geheel doornemen inclusief veel
terminologie is best pittig



Als je ervaring heb als Business Analyst en als technicus dan is deze
certificering goed te doen, tussen 1 en 10 uur studie



Zonder IT kennis (OSI laag, architectuur, CI/CD), cloud architectuur
(PAAS/IAAS/SAAS) is dit nog knap pittig, tussen 10 en 40 uur studie

Wat is de waarde van de certificering?


Als Business Analyst kan je met het CCA certificaat aantonen dat je kennis
hebt van IT cloud-omgevingen, cybersecurity, privacy



Elk certificaat heeft een bepaalde waarde, het CCA is vooralsnog een uiterst
select gezelschap waarmee je je best kan onderscheiden



Het CCA opent geen deuren voor je, dat doen ECBA, CCBA of CBAP ook niet.
Misschien wel in Amerika, maar vooralsnog niet in Nederland

Wat kost de certificering?


Materiaal + examen = $ 675 of $ 495 (lid)



Los materiaal kost $ 250 of $ 195 (lid)



Los examen $ 475 of $ 350 (lid)



IIBA lidmaatschap kost $ 15 voor aanmelden en $ 110 jaarlijks



NB: 20% korting op alle IIBA certificeringen als je tussen 1 november en 31
december 2020 examen doet, zie https://www.iiba.org/ Let wel; dit geldt
alleen voor examens, niet voor het cursusmateriaal

Bedankt voor jullie aandacht en inbreng!

