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Agile Scrum Foundation
Training
Liskesweg 2A, 6031 SE Nederweert
0495 450160 / 06 55348117

www.improvement-services.nl
info@improvement-services.nl

Kort maar krachtig overzicht
van de praktijk van Agile projectuitvoering

De Agile Scrum Foundation training is een
interactieve en pragmatische kennismaking
met de Agile manier van werken. De training
richt zich op IT professionals die op enigerlei
wijze betrokken zijn bij de Agile werkwijze, in
het bijzonder de introductie of uitvoering van
software projecten volgens het Agile project
management framework Scrum.
Het uitgekiende concept geeft een hoog
rendement en uitzicht op een succesvolle
roll-out van Agile Scrum
De combinatie van een korte shorttrack met
een follow-up traject garandeert een maximaal
rendement.

Bestemd voor iedereen die snel aan de
slag wil met Agile Scrum
In deze shorttrack training leert u de essentie
van de Agile werkwijze, en krijgt u een volledig
overzicht van de Scrum projectuitvoering.
Daarna gaat u zelf aan de slag. De ervaren
Agile Scrum trainer en coach geeft antwoord
op uw praktijkvragen over de introductie of
optimalisatie van de Agile Scrum werkwijze. Zo
wordt voorkomen dat het Scrum team in
valkuilen stapt.
Een
interaktieve
training
van
hoge
kwaliteit die zich snel terugverdient
De Agile Scrum Foundation training wordt
aangeboden als open-inschrijving training voor
€ 475,- per deelnemer. Hierbij inbegrepen is:

De trainingsdag wordt op een middag + avond
georganiseerd, gevolgd door een begeleid
zelfstudie traject. Hierdoor blijven gederfde
uren tot een minimum beperkt. Gedurende de
follow-up kunnen deelnemers bij de ervaren
Agile coach terecht voor vragen over de
certificering, maar ook over de implementatie
en optimalisatie van Agile Scrum in de eigen
werkomgeving.
Behaal uw Agile Certificaat met slechts
één trainingsdag en examenbegeleiding
U bent optimaal voorbereid op officiële
certificering. U heeft de keuze uit het Agile
Foundation
Certificaat,
Product
Owner
Certificaat en/of het Scrum Master Certificaat.

•
•
•
•
•
•

shorttrack incl. locatie + catering (diner)
(Engelstalige) hand-out + studiegids
toegang archief met relevante publicaties
set Scrum poker planning kaarten
proefexamen + antwoorden + feedback
follow-up traject + persoonlijke coaching

Niet inbegrepen zijn de kosten voor
(optionele) Agile certificerings-examen.

het

Uw gehele team in korte tijd up & running
De training kan uiteraard ook worden verzorgd
als in-house training. Alle betrokkenen krijgen
in één in-company sessie de essentie van Agile
en de volledige Scrum praktijk tussen de oren.
De shorttrack training, en (eventueel) het Agile
Foundation examen worden georganiseerd op
locatie en tijdstip naar eigen keuze. Neemt u
kontakt op met ImprovemenT om samen de
mogelijkheden te bespreken.

Voorkom valkuilen
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Ook de training zelf wordt volgens Agile
principes uitgevoerd!
De shorttrack training wordt gepresenteerd
als een 'sprint' van 8 uur:

Optimum
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Welcome & Introduction
The Essence of Agile
Scrum Basics
Scrum Hot Topics
Scrum & Kanban
Agile Project Planning
Agile Contracting
Questions & Wrap Up

®

Neem deel aan een no-nonsense training
met focus op de essentie, en ruimte voor
interactie en antwoorden op uw vragen
Vele strategische en practische onderwerpen
passeren de revue, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Op de 'backlog' van de shorttrack training
staan de volgende 'user stories':

Performance

•

Valkuilen bij het uitrollen van Agile Scrum
Multi-disciplinair & multi-site Scrum
Verhoging van de Product Kwaliteit
Elimineren van verspilling
Agile Leadership & Agile Skills
Enterprise Agility & DevOps
Borging van Agile in (hoger) management
Combinatie van Agile met traditionele
fixed-price/fixed-scope contracten
Is de organisatie/team klaar voor Agile?

Leer Agile Scrum van een ervaren Agile
Scrum trainer/coach met 35 jaar ervaring
De training wordt gegeven door
Erik Philippus, Certified Scrum
Master en Scrum Practitioner,
TOP coach, Professional Scrum
Master en lid van de Agile
Alliance en de Scrum Alliance.

De training is geen theorie college, maar
levert u handvatten die direct toepasbaar
zijn in de praktijk van uw project
Na afloop van het trainings traject:
•

heeft u een goed begrip van de essentiële
Agile principes, en kunt u goed het
verschil met de traditionele manier van
werken aangeven;

•

bent u in staat de Agile manier van
werken in de organisatie uit te leggen en
uit te dragen, en de methodiek te plaatsen
in uw dagelijkse werkzaamheden;

•

begrijpt u alle vitale onderdelen van het
Scrum framework, en kunt u volwaardig
meedraaien in een Scrum team;

•

kunt u een weloverwogen beslissing
nemen voor een succesvolle introductie,
optimalisatie of opschaling van de Agile
werkwijze in uw eigen omgeving;

•

bent u optimaal voorbereid voor het
(optionele) Agile certificerings examen.

!

Ing. Erik Philippus combineert 35 jaar hands-on
ervaring in software en system engineering in
een brede variëteit van industriële projecten en
rollen, met expertise in coaching technieken
(TOP-coach), trainer vaardigheden (Masterclass
Agile
Architecting)
en
professionele
competenties
in
project
leiderschap,
software/system architecting, quality-driven
systeem ontwikkeling, Lean manufacturing en
multidisciplinair Scrum.
Heeft u interesse?
Schrijf u in op de ImprovemenT website, of
neemt kontakt op om samen de details en
mogelijkheden te bespreken.
Graag tot uw dienst,
Erik Philippus
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