Agile volgens Scrum training

ICT Institute (ICTI BV) is een IT
adviesbureau met passie voor
privacy, security, software kwaliteit,
IT Due Diligence en IT strategie
advies. We hebben een team van
experts die in kleine teams
samenwerken. Om onze kennis up to
date te houden, nemen we
getalenteerde mensen aan, werken
we samen met freelancers, delen we
kennis in presentaties en lezingen,
hebben een Engelse en Nederlandse
blog en leren via onze projecten.
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Zie ook onze Engelstalige website
www.ictinstitute.nl en onze
Nederlandstalige website
www.softwarezaken.nl

ICT Institute biedt een korte basistraining aan om bedrijven te
helpen met Agile te werken. De training is geschikt voor
organisaties die willen kennismaken met Agile en Scrum, teams
die (beter) willen werken met Scrum en organisaties die Scrum ook
op andere afdelingen uit willen gaan rollen.

Adres en trainingslocatie:
Europalaan 400, Utrecht

Voor wie is deze training?
De training is geschikt voor bedrijven die met Scrum willen
beginnen. Scrum kan bedrijfsbreed worden toegepast, of in grote
bedrijven slechts op afdelingen. We hebben de training gegeven
aan software-teams, IT-zorg-bedrijven, innovatie-teams bij banken,
not-for-profits en zorginstellingen.
Ook kan iemand zich met deze training voorbereiden op
certificering voor Scrummaster of Productowner.

Vereisten
Contact: sieuwert@ictinstitute.nl
Tel: +31(6) 1050 9674

Voorbereiding is mogelijk maar niet verplicht. Voorafgaand
ontvangt u materiaal dat u door kunt lezen. Na afloop ontvang u al
het gebruikte materiaal zodat u alles later kunt nalezen en
terugvinden.

Leerdoelen
• Kennis van het Agile gedachtegoed
• Kennis van alle onderdelen van het Scrum-raamwerk en de
rollen daarin
• Het kunnen hanteren van de leukste en meest nuttige
Scrum-tools
• Aandachtspunten in de voorbereiding naar het Scrummaster
(PSM1) of ProductOwner (PPO 1) certificeringsexamen

Trainingsvorm
Wij staan bekend om onze pragmatische aanpak en helpen om van Agile werken een levend proces in uw
organisatie te maken door:
• in deze training een gezonde afwisseling tussen theorie en praktijk te bieden. Door middel van
hands-on oefeningen in de groep maakt u spelenderwijs kennis met Agile. U leert bijvoorbeeld hoe
een scrumteam op een leuke en makkelijke manier werk kan vaststellen en plannen.
• de lessen bevatten best practices uit de markt en ervaring van de docenten.

Agile volgens Scrum training
Planning en inhoud van de training
De training kan op aanvraag zowel in-house als bij ons op kantoor gegeven worden. De training duurt
ongeveer 6 uur, en kan zowel in de ochtend als de middag starten.
Tijdens deze training komt het volgende langs:
• Achtergrondinformatie over Agile
• Spelenderwijs kennis maken met Agile
• Introductie in Scrum
• De rollen van een Scrum team
• Uitleg over de Product Owner en Scrum Master rollen
• Ruimte voor vragen en opmerkingen
Tijdens de training maken wij onder andere gebruik van de officiële en gratis beschikbare Scrum Guide,
geschreven door Jeff Sutherland en Ken Schwaber.

Tarief
De training op aanvraag is altijd afgestemd op de wensen en behoeften van het deelnemende bedrijf,
waardoor de kosten per keer kunnen verschillen.

Hoe te boeken?
U kunt contact opnemen over de training via ons telefoonnummer of emailadres (zie venster over ICT
Institute). U kunt ook op onze Nederlandstalige website www.softwarezaken.nl contact opnemen middels
het formulier voor informatie of inschrijvingen.

Trainer(s)
Sieuwert van Otterloo,
Software security, quality, AI and privacy expert | lecturer | CIPP/E LRGD NVBI

