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!

Overview Agile Scrum en DevOps
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 Overview Agile Scrum en DevOps
geeft u in één dag kennis over Agile methodes, gecombineerd met de kennis over de Scrum praktijk. Daarnaast
wordt u geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden die DevOps biedt.

Doelgroep

De termen Agile, Scrum en DevOps zijn
tegenwoordig niet meer weg te denken. De training
Overview Agile Scrum en DevOps is daarom
geschikt voor iedereen die werkt in de IT op het
gebied van systeemontwikkeling, beheer of
exploitatie. Deze training van een dagdeel is bij
uitstek ook geschikt voor IT Managers die in een
kort tijdsbestek willen weten wat Agile Scrum en
DevOps betekenen en wat je ermee kunt binnen de
organisatie.

Leerdoelen

In deze professionele en praktijkgerichte training
wordt ingegaan op de theorie van Agile Scrum en
DevOps, gecombineerd met voorbeelden uit de
praktijk. De volgende onderwerpen worden
behandeld.
1. Wat is Agile en wat is Scrum?
2. Rollen en rituelen;
3. Scrum practices;
4. Scrumplanning;
5. Informatie over de ITMG Agile Scrum trainingen
6. Wat is DevOps?
7. DevOps in relatie tot Agile Scrum;

8. Welke partijen zijn betrokken?
9. DevOps in relatie tot ITIL
10. Informatie over het ITMG DevOps Framework
Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.
Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal
geleverd.
Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal van de training is Nederlands.
Certificering
Na de training ontvangt u een certificaat van
deelname.
Kosten (in company)
De training duurt een dagdeel. De kosten voor de
training zijn op aanvraag beschikbaar.
Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten.
Trainingen op basis van open inschrijving worden
gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige
locaties. In-company trainingen kunnen op elke
gewenste locatie worden verzorgd.

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

