FAQ Wijzigingen in het programma EXIN Business Information Management:
➢ Een nieuwe module EXIN Functioneel Beheer Specialist (FBS)
➢ Een update van Business Information Foundation with reference to BiSL
(BIMF)

Algemene vragen
1. Wanneer zal het BIMF-examen aangepast zijn aan het nieuwe BiSL framework?
2. Is er een overgangsperiode?
3. In welke talen is het geüpdatete BIMF-examen beschikbaar?
4. Wordt Business Information Management Foundation with reference to BiSL Next (BIMFX)
geüpdatet?
5. Wordt Business Information Management Professional (BIMP) geüpdatet?
6. Wanneer gaat het FBS-examen live?
7. Is training verplicht voor FBS?
8. Komt er een pilot van het FBS examen?
9. Wat zijn de verschillen met BIMF BIMFX en BIMP?
10. In welke talen zal FBS beschikbaar zijn?
11. Hoe kan het FBS-examen worden voorbereid?
Kandidaatvragen
1. Wat zijn de gevolgen van de BiSL update voor mijn huidige BIM-certificaten?
2. Mijn voucher voor het BIMF-examen is een jaar geldig. Kan ik die het hele jaar nog gebruiken?
3. Is er een specifieke training voor FBS?
4. Ik heb al een BIMF of BIMFX certificaat. Kan ik een bridge-examen doen voor FBS?
Partnervragen
1. Waar kan ik de materialen vinden?
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2. Wij zijn geaccrediteerd voor BIMF. Moet ik opnieuw accreditatie aanvragen voor de update van
BIMF?
3. Hoe kunnen we geaccrediteerd worden voor FBS?

Algemene vragen
1. Wanneer zal het BIMF-examen aangepast zijn aan het nieuwe BiSL framework?
A: Er is inderdaad een licht gewijzigde versie van het BiSL framework uitgekomen dit jaar. BiSL 3.0. Het
aangepaste examen hiervoor is beschikbaar vanaf 1 januari 2021. De naam van de module BIMF blijft
hetzelfde. De BIMF examens in het Engels, Duits en Portugees worden voorlopig niet aangepast. De
wijziging heeft ook geen invloed op het FBS-examen of het BIMFX-examen.
2. Is er een overgangsperiode?
A: Ja, er is een overgangsperiode van twee maanden waarin beide versies beschikbaar zijn. Het huidige
BIMF-examen kan gedaan worden tot en met 28 februari 2021.
3. In welke talen is het geüpdatete BIMF-examen beschikbaar?
A: Het geüpdatete examen is beschikbaar in het Nederlands.
4. Wordt BIMFX geüpdatet?
A: Nee, het BIMFX-examen zal niet wijzigen.
5. Wordt Business Information Management Professional (BIMP) geüpdatet?
A: Nee, het BIMP zal niet wijzigen.
6. Wanneer gaat het FBS-examen live?
A: Het FBS-examen gaat op 18 januari live.
7. Is training verplicht voor FBS?
A: Ja, omdat deze module een sterke praktische focus heeft, is training verplicht.
8. Komt er een pilot van het FBS-examen?
A: Ja, het examen krijgt een pilotstatus bij livegang. De kandidaat krijgt aan het eind van het examen een
voorlopig resultaat. Om de kwaliteit te kunnen monitoren worden de resultaten bekeken voordat het
definitieve resultaat wordt vrijgegeven. Het definitieve resultaat zal nooit lager zijn dan het voorlopige
resultaat. Tijdens de pilot hoeft een kandidaat nooit langer dan 1 maand op de definitieve uitslag te
wachten.
9. Wat zijn de verschillen met BIMF, BIMFX en BIMP?
A: Het examen BIMF is gebaseerd op het BiSL framework, nu op versie 2.0 en vanaf 1 januari 2021] op
versie 3.0. Beide versies van het BIMF-examen toetsen vooral kennis van de processen in het
framework.
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Het examen BIMFX is gebaseerd op een vernieuwd BiSL model en hierin wordt meer gekeken naar de
inrichting van Business Information Management in samenhang met de hele organisatie.
Het BIMP-examen toetst de kennis en de toepassing daarvan in de Business Information Management
processen.

Het FBS-examen toetst praktisch toepasbare kennis en heeft een sterke operationele focus.
10. In welke talen kan ik examen doen voor FBS?
A: FBS is in eerste instantie alleen beschikbaar in het Nederlands.
11. Hoe kan het FBS-examen worden voorbereid?
A: Er is een Preparation Guide beschikbaar, die laat zien wat EXIN verwacht van de kandidaten en op
basis van welke literatuur de kennis wordt getoetst. Dit is een goed beginpunt voor een voorbereiding.
Tevens wordt aangeraden het Voorbeeldexamen te doen voorafgaand aan het examen. Dat kan zowel
online als op papier (PDF download).
Kandidaatvragen
1. Wat zijn de gevolgen van de BiSL-update voor mijn behaalde BIM-certificaten?
A: Er zijn geen directe gevolgen. Een behaald BIM-certificaat behoudt de waarde. Er is geen
hercertificering nodig.
2. Mijn voucher voor het huidige BIMF-examen is een jaar geldig. Kan ik die het hele jaar nog
gebruiken?
A: Ja. De voucher blijft geldig, maar vanaf 1 maart 2021 krijgt u het geüpdatete BIMF-examen.
3. Is er een specifieke training voor FBS?
A: Ja, de training voor FBS is verplicht vanwege het praktische karakter van deze module. Een lijst van
door EXIN geaccrediteerde opleiders is te vinden via https://www.exin.com/get-certified.
4. Ik heb al BIMF- of BIMFX-certificaat. Kan ik een bridge-examen doen?
A: Nee, vanwege de andere focus en de andere kennis en competenties die worden getoetst is er vanaf
de bestaande Foundation-modules geen bridge naar FBS.

Partner Vragen
1. Waar kan ik de materialen vinden van de geüpdatete BIMF-module?
A: De materialen zijn direct na de update te vinden in de downloadsectie van Partnernet:
•

Preparation Guide

•

Voorbeeldexamen

•

Change document

We laten op de webpagina New and Improved Material weten wanneer de update compleet is.
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2. Wij zijn geaccrediteerd voor BIMF. Moeten we opnieuw accreditatie aanvragen voor de update
van BIMF?
A: Nee, dat hoeft niet. EXIN raadt wel sterk aan uw trainingsmaterialen vóór 28 februari 2021 bij te
werken naar de nieuwe versie.
3. Hoe kunnen we geaccrediteerd worden voor FBS?
A: Via het normale accreditatieproces. De Preparation Guide en een Voorbeeldexamen zullen
beschikbaar zijn vanaf 18 januari 2021. U kunt eventueel hulp vragen door te mailen naar
support@exin.com of te bellen naar 030 234 4880.
Disclaimer:
The certification products of EXIN Business Information Management with reference to BiSL Next are based on the book BiSL Next

in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals. This EXIN certification program is not
affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any third party.
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