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Inleiding 

De ITIL 4 Foundation-kwalificatie is bedoeld om kandidaten kennis te laten maken met het management van 
moderne IT-services, om ze inzicht te geven in de gezamenlijke taal en kernbegrippen, en om aan te tonen hoe 
ze hun werk en het werk van hun organisatie kunnen verbeteren met behulp van ITIL 4-richtlijnen. Bovendien 
geeft de kwalificatie de kandidaat inzicht in het ITIL 4 service management framework en hoe dit framework zich 
heeft ontwikkeld om moderne technologieën en werkwijzen toe te passen. 

 

Het ITIL 4 Foundation-examen is bedoeld om te beoordelen of de kandidaat voldoende inzicht heeft in het ITIL 4 
service management framework, zoals beschreven in de onderstaande syllabus, teneinde de ITIL 4 Foundation-
kwalificatie toegekend te krijgen. De ITIL 4 Foundation-kwalificatie is een vereiste voor ITIL 4-kwalificaties van 
een hoger niveau die beoordelen of de kandidaat in staat is om de concepten van de relevante onderdelen van 
het ITIL-framework in context toe te passen. 

 

Examenoverzicht 

Toegestaan 
materiaal 

Geen Dit is een ‘gesloten boek-examen’. De ITIL Foundation-publicatie, ITIL 4-
editie, moet voor studie worden gebruikt, maar is NIET toegestaan voor 
gebruik bij het examen. 

Examen 

duur 

60 minuten Aan kandidaten die het examen afleggen in een taal die niet hun moeder- 
of werktaal is, kan 25% extra tijd worden toegekend, d.w.z. 75 minuten in 
totaal. 

Aantal 
punten te 
behalen 

40 punten Er zijn 40 vragen die ieder 1 punt waard zijn. Er zijn geen negatieve 
beoordelingen. 

Voorlopig 
minimumaa
ntal punten 

26 punten U dient 26 vragen juist te beantwoorden (65%) om voor het examen te 
slagen. 

Denkwijze Niveau 1 en 
2 van Bloom 

‘Niveau van Bloom’ beschrijft de denkwijze die nodig is om de vraag te 
beantwoorden. Voor vragen van niveau 1 van Bloom, moet u informatie 
herinneren over het ITIL 4 service management framework. Voor vragen 
van niveau 2 van Bloom, moet u het inzicht in deze begrippen aantonen. 

Vraagtypen Standaard, 
Negatief, 
Ontbrekend 
woord en 
Lijst  

Alle vragen zijn ‘meerkeuze’. 

Voor de ‘standaard’ vragen, krijgt u een vraag met vier antwoordopties. 

‘Negatieve’ vragen zijn ‘standaard’ vragen waarbij de stam negatief 
wordt geformuleerd. 

Voor ‘ontbrekend woord’ vragen, wordt er een zin met een ontbrekend 
woord gegeven en moet u het ontbrekende woord uit vier opties kiezen. 

Voor de ‘lijst’ vragen, wordt er een lijst met vier stellingen gegeven en 
moet u de twee juiste stellingen in de lijst kiezen. 



                                                                                                            3 

Copyright © AXELOS Limited 2019. 
AXELOS®, het AXELOS logo®, het AXELOS swirl logo® en ITIL® zijn gedeponeerde handelsmerken van AXELOS Limited. 
De reproductie van dit materiaal vereist de toestemming van AXELOS Limited. 
Alle rechten voorbehouden. 
NL_ITIL4_FND_2019_CandidateSyll_v1.4.1 

Vraagtypen 

 

Voorbeeld van een ‘standaard’ OTQ: 

Wat is een bron van best practice? 

 
a) Q 

b) P 

c) R 

d) S 

 

Voorbeeld van een ‘lijst’ OTQ: 

Welke van deze stellingen over service asset en 
configuration management is JUIST? 
 

1. Het doet Q 

2. Het doet P 

3. Het doet R 

4. Het doet S 

 

a) 1 en 2 

b) 2 en 3 

c) 3 en 4 

d) 1 en 4 

 
OPMERKING: Twee van de items in de lijst zijn juist. 

Vragen in de lijststijl worden nooit negatief 

geformuleerd. 

 

Raadpleeg het voorbeeldexamen voor een voorbeeld van 

de examenopzet en -inhoud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Voorbeeld van een ‘ontbrekend woord’ OTQ 

Identificeer het ontbrekende woord in de volgende 

zin. 

 

A [?] bevat vereisten voor services en neemt 
verantwoordelijkheid voor uitkomsten van 
serviceconsumptie. 
 

a) Rol Q 

b) Rol P 

c) Rol R 

d) Rol S 
 

Voorbeeld van een ‘negatief’ standaard OTQ: 

Wat is GEEN gedefinieerd onderdeel van waarde? 
 

a) Q 

b) P 

c) R 

d) S 

 

OPMERKING: Negatieve vragen worden alleen 

gebruikt als afwijking, waarbij onderdeel van het 

leerresultaat de kennis is dat iets niet is uitgevoerd 

of niet voor zou moeten komen.
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Syllabus 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de begrippen die op het examen worden getest en de 
hoofdonderdelen van de handleiding waarin deze worden beschreven. De boekreferenties verwijzen naar het 
aangegeven hoofdstuk, maar niet naar de subhoofdstukken binnen dat hoofdstuk, tenzij aangegeven. Het 
werkwoord voor ieder beoordelingscriterium geeft het niveau van Bloom (BL) aan: ‘Vul in’/’Definieer’ duidt 
op niveau 1 eenvoudige herinnering en herkenning, ‘Beschrijf’/’Leg uit’, duidt op Niveau 2 inzicht hebben 
in/begrijpen. 

Leerresultaat Beoordelingscriteria 
 

Boek 
Referenties 

Niveau 
van 
Bloom 

Aantal 
punten 
te 
behalen 

1. Begrijp de 
kernbegrippen van 
service management 

1.1 Geef de definitie van: 
a) Service  
b) Utility  
c) Warranty  
d) Klant  
e) Gebruiker  
f) Service management  
g) Sponsor  

2.0, 2.2.2, 
2.3.1, 2.5.4 

BL1 2 

1.2 Beschrijf de kernbegrippen van het creëren van waarde 
met services: 

a) Kosten 
b) Waarde 
c) Organisatie 
d) Uitkomst 
e) Output 
f) Risico 
g) Utility 
h) Warranty 

2.1, 2.1.1, 
2.2 en alle 
subhoofd-
stukken van 
2.5 

BL2 2 

1.3 Beschrijf de kernbegrippen van servicerelaties: 
a) Serviceaanbod 
b) Service relationship management 
c) Serviceverlening 
d) Serviceconsumptie 

2.3.2, 2.4, 
2.4.1 

BL2 1 

2. Begrijp hoe de 
ITIL-richtinggevende 
principes een 
organisatie kunnen 
helpen bij het 
toepassen en 
aanpassen van service 
management  

2.1 Beschrijf de aard, het gebruik en de interactie van de 
richtinggevende principes 

4.3, 4.3.8 BL2 1 

2.2 Leg het gebruik van de richtinggevende principes uit 
(4.3): 

a) Concentreer op waarde (4.3.1 – 4.3.1.4) 
b) Begin waar je bent (4.3.2 – 4.3.2.3) 
c) Maak iteratieve voortgang met feedback (4.3.3 – 

4.3.3.3) 
d) Werk samen en maak het zichtbaar (4.3.4 – 4.3.4.4) 
e) Denk en werk holistisch (4.3.5 – 4.3.5.1) 
f) Houd het eenvoudig en praktisch (4.3.6 – 4.3.6.3) 
g) Optimaliseer en automatiseer (4.3.7 – 4.3.7.3) 

4.3, 4.3.1-
4.3.7.3 

BL2 5 

3. Begrijp de vier 
dimensies van service 
management 

3.1 Beschrijf de vier dimensies van service management (3): 
a) Organisaties en mensen (3.1) 
b) Informatie en technologie (3.2) 
c) Partners en leveranciers (3.3) 
d) Waardestromen en processen (3.4-3.4.2) 

3, 3.1-3.4.2 BL2 2 

4. Begrijp het doel en 
de onderdelen van 
het ITIL-service value 
system 

4.1 Beschrijf het ITIL-service value system (4.1) 4.1 BL2 1 
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Leerresultaat Beoordelingscriteria 
 

Boek 
Referenties 

Niveau 
van 
Bloom 

Aantal 
punten 
te 
behalen 

5. Begrijp de 
activiteiten van de 
servicewaardeketen, 
en hoe ze op elkaar 
aansluiten 
 
 

5.1 Beschrijf de onderlinge verbondenheid van de 
servicewaardeketen en hoe dit waardestromen ondersteunt 
(4.5) 

4.5 BL2 1 

5.2 Beschrijf het doel van iedere waardeketenactiviteit: 
a) Plannen 
b) Verbeteren 
c) Engage 
d) Ontwerp en transitie 
e) Verkrijgen / bouwen 
f) Opleveren en ondersteunen 

4.5.1-4.5.6 BL2 1 

6. Weet het doel en 
de kernbegrippen van 
15 ITIL-practices 

6.1 Geef het doel van de volgende ITIL-practices: 
a) Information security management (5.1.3) 
b) Relationship management (5.1.9) 
c) Supplier management (5.1.13) 
d) IT asset management (5.2.6) 
e) Monitoring and event management (5.2.7) 
f) Release management (5.2.9) 
g) Service configuration management (5.2.11) 
h) Deployment management (5.3.1) 
i) Continual Improvement (5.1.2) 
j) Change enablement (5.2.4) 
k) Incident management (5.2.5) 
l) Problem management (5.2.8) 
m) Service request management (5.2.16) 
n) Service desk (5.2.14) 
o) Service level management (5.2.15) 

5.1.2, 5.1.3, 
5.1.9, 
5.1.13, 
5.2.4, 5.2.5, 
5.2.6, 5.2.7, 
5.2.8, 5.2.9, 
5.2.11,  
5.2.14,  
5.2.15, 
5.2.16, 
5.3.1, 

BL1 5 

6.2 Geef de definities van de volgende ITIL-termen: 
a) IT-asset 
b) Event 
c) Configuratie-item 
d) Change 
e) Incident 
f) Problem 
g) Known error 

5.2.4, 5.2.5, 
5.2.6, 5.2.7, 
5.2.8, 5.2.11 

BL1 2 

7. Begrijp 7 ITIL-
practices 

7.1 Licht de volgende ITIL-practices in detail toe, 
uitgezonderd hoe ze in de servicewaardeketen passen: 

a) Continual improvement (5.1.2) waaronder: 
- Het model voor continual improvement (4.6, fig 

4.3) 
b) Change enablement (5.2.4) 
c) Incident management (5.2.5) 
d) Problem management (5.2.8) 
e) Service request management (5.2.16) 
f) Service desk (5.2.14) 
g) Service level management (5.2.15 – 5.2.15.1) 

4.6, fig 4.3, 
5.1.2, 5.2.4, 
5.2.5, 5.2.8, 
5.2.16, 
5.2.14, 
5.2.15, 
5.2.15.1 

BL2 17 

 


