
In deze brochure vind je alles over de cursus

Agile projectmanagement
& Scrum

Van controle naar vertrouwen
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· Verwerf inzicht in de principes van Agile en de Scrum methode

· Pas de Agile technieken succesvol toe in de praktijk

· Voorbereiding op het afleggen van het Agile Projectmanagement Foundation
examen

Omschrijving
Mensen die werken in een projectomgeving kunnen niet meer om het woord Agile en
Scrum heen. Steeds meer bedrijven gaan ‘Agile werken’. Dit vraagt een andere manier van
werken en een aanpassing van de processen binnen de organisatie. De transitie van
controle naar vertrouwen is van groot belang in het succes van Agile projecten.

Werkt jouw organisatie met de Agile of Scrum projectmethodiek? Wil jij als reporting
specialist de agile principes kunnen toepassen in uw rapportageprocessen? Of wil je als
projectcontroller volledig op de hoogte zijn van de toegepaste agile projectmanagement
methode bij de projecten waar jij verantwoordelijk voor bent?

De cursus Agile Projectmanagement met Scrum geeft je een basis waarmee je direct in de
praktijk aan de slag kunt. Je leert de fundamentele vaardigheden, principes en theorie van
Agile projectmanagement en in het bijzonder de Scrum methodiek. Bovendien ben je na de
cursus volledig voorbereid op het afleggen van het online Agile Foundation examen van het
Agile Consortium.

Doelgroep
De cursus Agile Projectmanagement met Scrum is voor financials die zich willen verdiepen
in de Agile projectmanagement methode.

Cursus
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Dag 1 – ochtend

Tijdens het eerste dagdeel maak je kennis met ‘agile’ in de brede zin van het woord.
Naast het Agile Manifesto bespreken we en ervaren we de agile principes die de
basis vormen voor bijvoorbeeld scrum. Specifiek kijken we naar het vak
projectmanagement en gaan in op de verschillen tussen het traditionele waterval
projectmanagement vs. agile projectmanagement.

Dag 1, middag

In het tweede dagdeel starten we me het scrum framework. Het scrum framework
kent 3 rollen, 3 artefacten en 5 ceremonies. Onder andere deze elementen worden
behandeld, en kunnen ook worden ervaren in verschillende kleine workshops en/of
spel-simulaties.

Dag 2, ochtend

We gaan verder met het scrum framework. We behandelen de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de scrum rollen, spreken over het
inzichtelijk maken van de voortgang door een burn-down chart, en hoe je als scrum
master een goede retrospective kan faciliteren. We passen scrum toe op
verschillende situaties.

Dag 2, middag

In het laatste deel komt onder andere estimation aan bod; het relatief inschatten van
werk items. Daarnaast is de brede organisatie een onderwerp; hoe word ik als
organisatie ‘agile’? waar begin je? We sluiten af met een blik op het examen; wat zijn
de eisen en welke vragen kun je verwachten?

Programma



4

Prijs Looptijd PE-punten Niveau

€1495,- 2 dagen

van 10:00 - 17:00 uur

12 Hbo+

Docent Locatie Lesmateriaal Bewijs van deelname

Jan Dirk Hoogendoorn Buitenplaats de
Heiligenberg, Leusden

Het lesmateriaal wordt
beschikbaar gesteld in de

digitale leeromgeving.

Certificaat

Werkvorm/werkwijze
De cursus bestaat uit twee cursusdagen. De meeste aandacht in de cursus gaat naar de
Scrum methodiek binnen Agile. Bijzonder in de cursus is het afwisselend gebruik van
praktijkvoorbeelden en –cases die relevant zijn voor de praktijk van jou als financial.

De cursus wordt afgesloten met het online en internationaal erkend Agile Foundation
examen van het Agile Consortium. Het examen zit bij het cursusgeld inbegrepen.

Na het volgen van deze cursus:
√  Heb je kennis en inzicht van de Agile en Scrum methodiek en filosofie.

√  Kun je de Agile technieken succesvol toepassen in de eigen praktijk.

√  Ben je voorbereid op het afleggen van het Agile Projectmanagement Foundation examen.

Studieadviesgesprek
Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
onze studieadviseur Jolanda de Gans. Samen met jou bekijkt zij graag de mogelijkheden. Zij
is te bereiken op onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.

Jolanda de Gans
Bel 033 422 99 00
Mail info@niveopleidingen.nl

Praktische informatie
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Onze missie
NIVE Opleidingen leidt ambitieuze controllers op die blijvend impact hebben; professionals die
invloed uitoefenen en actief bijdragen aan hun omgeving.

Wij leren controllers hun rol zo impactvol mogelijk in te vullen door de optimale combinatie van
kennis, vaardigheden, en (zelf)inzicht aan te bieden.

“NIVE Opleidingen, voor controllers met impact”

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden bepalen onze identiteit. Ze geven ons houvast in ons dagelijks werk en
bepalen de keuzes die we maken. We zijn hierop herkenbaar en aanspreekbaar.

Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht.

Praktisch - Wij vinden kennis alleen waardevol als het in de praktijk toepasbaar is.

Professioneel - Wij staan voor kwaliteit en vakmanschap.

De NIVE manier van leren
Wij ontwikkelen programma’s waarin kennis, inzicht én
vaardigheden worden gecombineerd. Kennis, inzicht én
vaardigheden die helpen om verder te professionaliseren en die
(direct) toepasbaar zijn in de alledaagse praktijk. In ons
onderwijs staan drie D’s centraal:

Denken

We stellen vragen. We leren deelnemers een mening, oordeel en inzicht vormen. We leren
ze verder te kijken dan alleen theorie. Zowel tijdens de lessen, maar vooral ook daarbuiten.
We geven nieuwe inzichten mee die aan het denken zetten en waardoor deelnemers in
staat zijn om anderen aan het denken te zetten.

Over NIVE Opleidingen
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Doen

Doen staat in ons onderwijs voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in de
praktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in de oefenen, de kracht van
de herhaling en fouten maken.

Delen

NIVE Opleidingen besteedt veel tijd aan samen-werken en samen-delen. Een persoonlijke
benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal staat. Delen is
vermenigvuldigen. Wij stellen dit centraal in onze manier van leren omdat dit in je praktijk
dé manier is om verder te komen.

Wat kun je verwachten in onze opleidingen en cursussen?

· Vakinhoudelijk goede docenten met veel praktijkervaring.

· Theorie verweven met de praktische toepassing.

· Het ontwikkelen van een helicopterview.

· Zelf aan de slag met cases en werkopdrachten.

· In breng van eigen praktijkvoorbeelden.

· Intervisie; deelnemers leren van en met elkaar.

· Directe praktische toepasbaarheid van de verworven kennis.
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Bezoekadres

Buitenplaats de Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden

Postadres
Postbus 48
3830 AA Leusden

T: 033 – 422 99 00
E: info@niveopleidingen.nl
www.niveopleidingen.nl

NIVE Opleidingen is goed bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.

Contactgegevens


