De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. De IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: Agile Scrum Foundation
Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een
voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant,
wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in
het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat Scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet
om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken.
De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd
met de kennis over de scrum praktijk. Aansluitend aan de training Agile Scrum Foundation heeft u de mogelijkheid
van het afleggen van het door EXIN gecertificeerde examen Agile Scrum Foundation.

Doelgroep
Iedereen die werkt in de IT op het gebied van
systeemontwikkeling, beheer of exploitatie. Deze
training van twee dagen is bij uitstek geschikt voor
iedereen die zich Agile Scrum op Foundation niveau wil
eigen maken.
Inhoud training
In deze professionele en praktijkgerichte training wordt
ingegaan op de theorie van Agile Scrum, ondersteund
met voorbeelden uit de praktijk.
De volgende onderwerpen worden behandeld in deze
professionele en praktijkgerichte training:
1. Inleiding Agile en Scrum;
2. Scrum methoden;
3. Scrum planning;
4. Scrum-projecten monitoren;
5. Geavanceerde Scrum begrippen;
6. Examentraining.
De road to value van Scrum bestaat uit de volgende
fasen:
Vision
Product roadmap
Release plan
Sprint plan
Sprint review
Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands. De
examens zijn in het Engels.
Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.
Certificering
Indien u na de training het examen met goed gevolg
heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat Agile Scrum
Foundation.
Duur en tijden
De training duurt 2 dagen. De dagen starten om 09.00
uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.
Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 800,-. Deze
prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en
lunch en exclusief BTW.
De kosten voor het Agile Scrum Foundation examen
bedragen €200,-. Deze kosten zijn inclusief het ebook, digitaal materiaal en voorbeeldexamens en
exclusief BTW.

Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

