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: Leading SAFe
Scaled Agile framework (SAFe) is een in de markt bewezen framework voor het organisatiebreed toepassen van
Lean en Agile principes. Veel organisaties werken inmiddels met Agile en Agile teams. De afstemming tussen de
verschillende Agile teams en het afstemmen van de Agile teams met de rest van de organisatie, veelal gebaseerd
op ITIL en PRINCE2 is voor veel organisaties nog een uitdaging.
Er kan een groot voordeel worden behaald wanneer de Agile teams onderling en met de rest van de organisatie
worden afgestemd. Het Scaled Agile Framework helpt daarbij. SAFe zorgt ervoor dat een totaalproduct door
meerdere Agile teams tegelijkertijd kan worden opgeleverd. De kracht van dit framework is ook dat het strategisch
doel en de teamactiviteiten nauw op elkaar worden afgestemd. Het SAFe framework gaat in op de rollen, teams,
activiteiten een organisatie nodig heeft bij het opschalen van Agile werken. De training Leading SAFe® is
gebaseerd op de meest recente versie van SAFe 4.5
In de Leading SAFe-training leert u hoe u SAFe kunt toepassen in uw eigen organisatie gebruik makend van de
principes en werkwijzen van het Scaled Agile Framework® (SAFe®) en u leert hoe u waarde realiseert door
middel van Agile Release Trains, en wat het inhoudt om over de volle breedte van een onderneming een LeanAgile transformatie uit te voeren.
Doelgroep
Deze cursus Leading SAFe is geschikt voor Release
Scrum
Masters,
applicatie
Train
Engineers,
architecten, ontwerpers, software ontwikkelaars,
testers, test en deployment engineers, UX experts,
DBA experts, projectleiders en andere direct
betrokkenen bij softwareontwikkeling.
Opleidingsprofiel
In deze professionele en praktijkgerichte training
Leading SAFe komen de volgende onderwerpen aan
bod:
•Introductie van het SAFe-framework
•Agile architectuur
•De voordelen van het opschalen van de agile
werkwijze naar organisatieniveau
•De stap maken van Agile teams naar een Agile
organisatie
•Het SAFe ScrumXP team
•Implementeren van de ‘Agile Release Train’
•Een Agile portfolio bouwen en beheren
•Inrichten van een Lean-Agile onderneming op basis
van SAFe
•Scaling leiderschap
•Tips and Tricks voor het slagen van het SAFe®
examen
In de training wordt de theorie afgewisseld met
praktijkvoorbeelden
en
het
oefenen
met
examenvragen.

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.
Certificering
Deze training bereidt u voor op het SAFe Agilist 4.5
examen. Het examen wordt online afgenomen door de
Scaled Academy (het accreditatieorgaan).
Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.
Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands. De
examens zijn in het Engels.
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 € 1050,-. Deze
prijs is inclusief SAFe Agilist 4.5 examen, (digitaal)
lesmateriaal, koffie, thee en lunch 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

