Opleiding

Agile Scrum Foundation
1 Dag
Wil je in teamverband op een flexibele en snelle manier producten of
diensten ontwikkelen met een hoge klantwaarde? Steeds meer
bedrijven passen Agile-methodes toe om projecten te versnellen.
Scrum is het meest toegepaste en lichtste Agile-raamwerk waarin
mensen in een multidisciplinair team samenwerken en op
productieve en creatieve wijze aan het eind van een sprint een
werkend product opleveren. Tijdens de eendaagse opleiding Agile
Scrum Foundation leer je de basisbegrippen rondom Agile/Scrum en
bereid je je voor op het internationaal erkende PSM I examen.

Unieke voordelen

Programma

• In 1 dag kennis van Agile en Scrum
• Voorbereid op het internationaal erkende examen PSM I van
Scrum.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultaat
• Je kent het raamwerk en de technieken van Scrum
• Je kent de rollen en verantwoordelijkheden binnen een
Scrumteam
• Je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op
het gebied van Project Delivery
• Je hebt kennis van Agile-planning en visual management
• Je hebt inzicht in hoe een Scrumteam een implementatie
realiseert
• Je bent optimaal voorbereid op het internationaal erkende PSM I
examen van Scrum.org

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor iedereen die breed wil kennismaken
met Agile/Scrum en hierover wil kunnen meepraten met experts.
Daarnaast is deze opleiding geschikt voor iedereen die bij
Scrumprojecten is of wordt betrokken.

Vooropleiding
ICM stelt voor deze opleiding geen specifieke eisen aan de
vooropleiding.

Studie voorbereiding
Agile Scrum Foundation vereist maximaal 1 uur studievoorbereiding.
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Introductie in Agile en het Agile Manifesto
Introductie in Scrum
De betekenis van de vijf Scrumwaarden
Het Scrumraamwerk in de praktijk
Het Scrumteam, de Scrum-events en artifacts
Continu verbeteren
Effectief samenwerken en samen werken
Praktijksituaties en -voorbeelden
Examenvoorbereiding voor het examen bij Scrum.org

Studiewijze
Voorafgaand aan de opleiding krijg je toegang tot de interactieve
ICM-leeromgeving en ontvang je het studiemateriaal. Je bereidt je
voor door de Scrum Guide alvast te lezen. Tijdens de inspirerende
bijeenkomst raak je door een mix van theorie en interactie thuis in de
wereld van Agile/Scrum.

Studiemateriaal
Tijdens de opleiding Agile Scrum Foundation wordt het meest actuele
studiemateriaal gebruikt.

Opleiding

Duur

Diploma

ICM verzorgt Agile Scrum Foundation als dagopleiding.
De dagopleiding is van 9.30 tot 17.00 uur.
De opleiding start in september 2019, november 2019, maart 2020
en mei 2020.

Agile Scrum Foundation bereidt je voor op de Scrum.org certificering
PSM I (Professional Scrum Master op level 1). Deze, niet bij de
opleiding inbegrepen certificering bestaat uit een Engelstalig
schriftelijk examen. Kijk voor verdere informatie zoals examenkosten
op www.scrum.org.

Dagopleiding

Investering

Amsterdam – do – za

1)

Groningen – do – za

1)

Arnhem – do – za 1)

Rotterdam – do – za 1)

Breda – do – za 1)

Utrecht – do – za 1)

Eindhoven – do – za 1)

Zwolle – do – za 1)

De investering bedraagt € 575 en bestaat uit:
• Leskosten: € 475
• Materiaal: € 100
De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn €17,50 per

1) Je kunt zelf een dag kiezen.

dag. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/asf
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).
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