Opleiding

IPMA-D Certified Agile Associate
Veel organisaties verbeteren en veranderen continu. Dit doe je in
jouw organisatie als lid van een agile werkend team. Om in een agile
omgeving te kunnen excelleren moet je over de juiste kwaliteiten
beschikken. Zou het niet mooi zijn als je jouw agile competenties
met een wereldwijd erkend certificaat kunt bevestigen? Met de
opleiding IPMA-D Certified Agile Associate word je klaargestoomd
om dit wereldwijd erkende certificaat te behalen. Je toont hiermee
aan dat je over actuele kennis beschikt en dat je alles in huis hebt om
succesvol agile te werken. Voortaan staan de (interne en externe)
opdrachtgevers voor je in de rij!

Unieke voordelen

Studiewijze

• Je boost je cv met een internationaal aantoonbaar kwaliteits- en
ervaringsniveau
• Perfecte voorbereiding op het IPMA-D Certified Agile Associate
examen

Ons doel is je zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap die je gaat
maken in de praktijk, daarom kiezen wij voor de volgende, gedegen
aanpak.

Resultaat
• Je hebt brede kennis van hoe agile organisaties werken
• Je toont aan dat je competenties beheerst die bij een agile
omgeving passen
• Je hebt zichtbaar actuele kennis van agile frameworks
• Je slaagt voor het certificeringsexamen IPMA-D Certified Agile
Associate
• Je vergroot je toegevoegde waarde voor je organisatie

Doelgroep
IPMA-D Certified Agile Associate is dé competentiecertificering voor
mensen die in een agile omgeving werken. Ben je scrum master,
manager, consultant of projectmanager? Dan is deze opleiding een
perfecte verrijking van jouw cv.

Vooropleiding
Deze opleiding vereist geen specifieke vooropleiding. Het is wel goed
om in een agile projectomgeving te werken zodat je de stof op je
eigen herkenbare situatie kunt toepassen.

Studievoorbereiding
Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 6 tot 8 uur
studievoorbereiding.

Bijeenkomsten | De bijeenkomsten zijn gericht op interactie
met de docent als ervaren expert en je medecursisten. Met
afwisselende werkvormen doe je kennis en inzichten op en oefen
je met vaardigheden. Er is veel ruimte voor de inbreng van eigen
praktijksituaties en -voorbeelden.
Online leeromgeving | Naast de interactieve klassikale dagen werk
je met de online leeromgeving die je ondersteunt in het leerproces.
Na de opleiding houd je onbeperkt toegang tot al het inspirerende,
online materiaal ter verdieping en naslagwerk.
Examenvoorbereiding | Via cases, oefeningen en groepsdiscussies
raak je thuis in de materie. Er is in deze opleiding minstens een
dagdeel gereserveerd voor examenvoorbereiding. Oefeningen
en proefexamens bereiden je optimaal voor op het officiële IPMA
examen.
Examen | De opleiding IPMA-D Certified Agile Associate leidt op voor
het gelijknamige examen van IPMA. Voor het (niet bij de opleiding
inbegrepen) IPMA-D Certified Agile Associate examen kun je je
aanmelden bij IPMA Certificering. Je toetst met dit examen je kennis
van agile principes en theorieën. Wanneer je slaagt voor dit theorieexamen dan ben je officieel gecertificeerd. Kijk voor meer informatie
over de certificering op www.ipmacertificeren.nl.

Studiemateriaal
ICM gebruikt het meest actuele door IPMA geaccrediteerd
studiemateriaal, dat volledig aan de richtlijnen en exameneisen van de
accreditatie-organisatie voldoet.

Duur
ICM verzorgt IPMA-D Certified Agile Associate als avond- en als
dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat
8 avonden. De dagopleiding is van 9.30u tot 17.00u en omvat 4 dagen.
De gehele opleiding duurt 3 maanden.
De opleiding start in september 2020, november 2020, januari 2021
en april 2021.

Opleiding

Avondopleiding
Amsterdam – ma

Investering

Den Haag – ma

Maastricht – ma

Arnhem – ma

Eindhoven – ma

Rotterdam – ma

Breda – ma

Enschede – ma

Utrecht – ma

Den Bosch – ma

Groningen – ma

Zwolle – ma

Dagopleiding

De investering bedraagt € 2.295 (of 2 termijnen à € 1.173) en bestaat
uit:
• Leskosten
• Literatuur en lesmateriaal
• Online leeromgeving
• Praktijkopdrachten
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond voor het
avondarrangement. De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Je

Amsterdam – vr – za 1)

Enschede – vr – za 1)

betaalt in dat geval 10% bovenop de investeringsprijs. Voor meer informatie

Arnhem – vr – za 1)

Groningen – vr – za 1)

www.icm.nl/btw.

Breda – vr – za

Maastricht – vr – za

1)

1)

Den Bosch – vr – za 1)

Rotterdam – vr – za 1)

Den Haag – vr – za

Utrecht – vr – za 1)

1)

Eindhoven – vr – za

1)

Zwolle – vr – za

1)

Diploma
De opleiding IPMA-D Certified Agile Associate bereid je voor op het
behalen van je diploma bij IPMA Certificering:

1) Je kunt zelf een dag kiezen.

• IPMA-D Certified Agile Associate – diploma

Programma
Dag 1: Agile organisatie
• Strategie
• Besturing, structuren en processen
• Compliance, wet- en regelgeving
• Invloed en belangen
• Cultuur en waarden
Dag 2: Agile vaardigheden
• Zelfreflectie en zelfmanagement
• Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid
• Persoonlijke communicatie, relaties en betrokkenheid
• Leiderschap en teamwork
• Conflicten, crises en onderhandelen
• Vindingrijkheid en resultaatgerichtheid
Dag 3: Agile professional
• Aanpak, eisen en doelen
• Scope, tijd, organisatie en informatie
• Kwaliteit
• Kostenmanagement, mensen en middelen
• Planning en beheersing
Dag 4: Vervolg vaktechniek en IPMA examenvoorbereiding
• Inkoop
• Risico’s en kansen
• Belanghebbenden
• Verandering en transformatie
• Proefexamen
• Examenvoorbereiding

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

