ASL Foundation – Training
Kosten:
Duur:
Max Deelnemers:

€ 855,- excl. BTW per deelnemer
2 dagen
10

De Application Services Library (ASL) biedt een framework voor het inrichten van Application
Management. ASL® is een raamwerk dat de processen beschrijft rondom het beheer,
onderhoud en de vernieuwing van informatiesystemen en applicaties. Het ASL® raamwerk
biedt de juiste handvatten die nodig zijn bij het verbeteren van organisaties die
applicatiebeheer werkzaamheden uitvoeren. ASL® beschrijft werkprocessen op uitvoerend
(operationeel), sturend (tactisch) en richtinggevend (strategisch) niveau. Om te leren hoe je
deze aansluiting kunt maken is het volgen van een ASL®-training bij SignOn de juiste keuze.
In de training ASL Foundation brengen we je de basisbegrippen, framework en werking van
ASL 2 op een pragmatische wijze bij. Hierdoor krijg je een goed beeld wat ASL 2 is en op
welke wijze deze een rol kan gaan spelen binnen jouw eigen organisatie. Na het volgen van
de training ASL Foundation ben je in staat om:
Te onderkennen wat procesmatig werken inhoudt voor een applicatiemanagement
organisatie
De onderlinge verhoudingen tussen applicatie-, functioneel en technisch beheer te
verwoorden in relatie tot ASL®, BiSL® en ITIL®
De verschillende processen op de richtinggevende, sturende en uitvoerende niveaus
te herkennen
Te onderkennen hoe elk proces kan bijdragen aan het beheersbaar maken van de
applicatiemanagement omgeving
De basisbegrippen van ASL® te herkennen, te begrijpen en te plaatsen in de
dagelijkse praktijk van applicatiemanagement
Examen
Deze training bereid je voor op het examen ASL® Foundation. Dit is een multiple-choice
examen van 60 minuten en 40 vragen. Bij 26 of meer goede antwoorden ben je geslaagd.
Voor het succesvol afleggen van het ASL® Foundation examen dien je rekening te houden
met 8 tot 12 zelfstudie-uren.
Voor wie?
De training ASL Foundation richt zich op ICT-professionals die in de dagelijkse praktijk
met applicatiemanagement bezig zijn. Bijvoorbeeld: applicatiebeheerders, functioneel en
technisch ontwerpers, programmeurs, testmedewerkers, team- en projectmanagers die
willen weten wat ASL is en zich willen voorbereiden op het APMG-examen ASL (Application
Services Library).
Voorkennis
Enige ervaring binnen een applicatiemanagementomgeving is geen vereiste maar wel een
pré voor het kunnen plaatsen van de lesstof.

Taal
De standaard voertaal tijdens de training is Nederlands. In-company maatwerktrainingen
kunnen we in het Nederlands of Engels verzorgen. De software kan Nederlands- of
Engelstalig zijn.
Trainingsvormen
Je hebt de keuze uit verschillende trainingsvormen: individuele training, in-company training
en klassikaal (open inschrijving).
Individuele training
Een individuele 1-op-1 cursus biedt de ultieme flexibiliteit. Op je eigen werkplek leer
je onder begeleiding van een ervaren docent de fijne kneepjes van de software. De
leerdoelen worden van tevoren vastgesteld. Zo weet je zeker dat je optimaal
resultaat behaalt en een expert wordt.
In-company maatwerk
Onze in-company training wordt specifiek op jouw onderneming toegespitst. De
ervaren en gespecialiseerde trainer(s) behandelen alleen datgene wat voor jouw
werksituatie relevant is. Dat maakt onze maatwerktrainingen zeer effectief.
Klassikale training
Op vaste data verzorgen wij cursussen met open inschrijving op onze cursuslocaties
in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. Bij deze klassikale training
zijn medewerkers van verschillende bedrijven aanwezig. Daardoor kun je al
deelnemen vanaf 1 persoon, en profiteer je toch van een aantrekkelijk
groepstarief. Volledig verzorgd, inclusief een uitgebreide lunch.
Exclusieve nazorg
Loop je na een training bij de dagelijkse werkzaamheden tegen vragen aan? Dan kun je
contact opnemen met de trainer via support@signon.nl. Je ontvangt vrijwel direct antwoord
met extra uitleg; telefonisch of per e-mail. Deze aanvullende nazorgservice is uitsluitend voor
deelnemers van onze trainingen.
Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op via
info@signon.nl of bel ons op 020-820 83 62.
Gerelateerde trainingen
Na het volgen van de training ASL Foundation kun je deze trainingen volgen:
BiSL Foundation
ITIL Foundation
Lesprogramma
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
Introductie ASL® Foundation
Rol applicatiebeheer versus functioneel en technisch beheer

ASL® ten opzichte van ITIL® en PRINCE2®
Processen en ASL® raamwerk
Procesmatig werken en ASL®
Applicatiebeheer, applicatieonderhoud en applicatievernieuwing vertaald naar
verbindende, sturende en richtinggevende processen
Processen als planning en control, cost management, quality management en
servicemanagement
De vertaling maken naar processen
Application Cycle Management
Application Cycle Management
Organization Cycle Management
Relaties met andere beheervormen
ASL® raamwerk
Gebruik van ASL® in de organisatie
Invoeren van ASL® in de organisatie
Effecten van ASL® in de organisatie
Examenvoorbereiding
Examentraining ASL Foundation
Tips & tricks voor het lezen en interpreteren van vragen
Praktische informatie over het APMG-examen
Certificaat en examen
Na afloop van deze training ontvang je het officiële certificaat ‘ASL® Foundation’ van
SignOn. Je bent dan goed voorbereid op het officiële APMG-examen ASL® Foundation. Het
ASL-examen kun je aansluitend op de tweede trainingsdag op de trainingslocatie
(InCompany) afleggen. Ook is het mogelijk het examen op een ander moment bij één van de
examenlocaties van APMG of het EXIN af te leggen.
Lesmateriaal
SignOn gebruikt het meest actuele en geaccrediteerd ASL® lesmateriaal, dat aansluit bij de
exameneisen.
Kosten training ASL Foundation
Kosten per deelnemer: € 855,- excl. BTW
Dit is inclusief alle actuele lesmaterialen, een naslagwerk (pdf) en het officiële certificaat van
SignOn. Bovendien kunnen cursisten die een training bij ons hebben gevolgd, een beroep
doen op onze exclusieve nazorgservice. Er zijn dus geen bijkomende kosten achteraf. De
prijs van de training is exclusief 21% BTW. Het BTW-nummer staat vermeld op de factuur.
Goed om te weten

Fiscaal aftrekbaar
De overheid stimuleert kennis en kunde in Nederland. Daarom zijn de cursussen van
SignOn (deels) fiscaal aftrekbaar. Hoeveel je mag aftrekken hangt af van uw situatie. Wil je
meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.
Werkgevers
Als werkgever kun je de volledige opleidingskosten voor werknemers aftrekken als
bedrijfskosten. Dit geldt voor de opleiding zelf, maar ook voor andere kosten als boeken,
inschrijfgeld, administratiekosten, het certificaat of extra begeleiding. Bij SignOn zijn al deze
kosten al bij de prijs inbegrepen.
Particulieren
Als je op eigen kosten een opleiding volgt, is deze vaak aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Zo blijft doorleren betaalbaar. De opleiding of cursus moet wel relevant
zijn voor jouw huidige of toekomstige werk. Als je meer dan € 250,- uitgeeft aan verplichte
kosten voor een relevante opleiding of cursus, kun je maximaal € 15.000,- aftrekken. Kijk op
de website van de Belastingdienst.
Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op
via info@signon.nl of bel ons op 020 – 820 83 62.
Lesmethodes
Kies de lesmethode die het beste bij jou past. Deze training kun je op de volgende manieren volgen:
In-company / Maatwerk
In een op maat gemaakte training wordt alleen datgene behandeld dat relevant is voor jouw werksituatie
en/of bedrijf. Dit maakt deze training zeer effectief. Beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de korting wel oplopen tot 50% t.o.v. de Klassikale Training.
Meer info of scherpe offerte aanvragen.
Bezoekadres
Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam
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