Pragmatic Kanban Foundation
2 Dagen

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Wil je je eigen werk of dat van je team beter managen? Heeft je team
moeite met het prioriteren en halen van deadlines? Of verliezen
jullie veel tijd aan ad hoc werkzaamheden? Kanban is gebaseerd
op Agile en Lean principes en dé methode die werk en processen
inzichtelijker en beter te managen maakt. Het helpt je team
efficiënter en doelgericht samen te werken, zich goed te organiseren
en meer kwaliteit te leveren. Tijdens de opleiding pas je Kanban
direct toe in je eigen praktijk en na afloop heb je je cv versterkt met
het internationaal erkende Pragmatic Kanban Foundation-diploma.

Kenmerken
Studieduur: 2 dagen
Investering: € 1.395
Aantal locaties: 13

Unieke voordelen
• Versterk je cv met het officiële Pragmatic Kanban Foundation•
•

diploma
Direct en laagdrempelig toepasbaar in jouw werksituatie
Inclusief een gratis herkansing

Resultaat
	Je hebt kennis van de Lean/Agile basisprincipes waarop Kanban
is gebaseerd
	Je past Kanban direct toe om processen efficiënter te laten
verlopen en beter te managen
	Je brengt processen, werkzaamheden en het beleid van je team
in kaart zodat je team zich goed kan organiseren
	Je kunt op verschillende manieren prioriteiten stellen en
voorspellingen doen
	Je ervaart meer efficiëntie en focus in je werk waardoor je betere
kwaliteit en resultaten levert
	Je versterkt je cv met een gecertificeerd diploma

Doelgroep
Individuen of teams die op zoek zijn naar een praktische (Lean/Agile)
methode om hun processen efficiënter in te richten, beter samen te
werken en meer kwaliteit te leveren.

Programma
Dag 1
• Introductie Kanban
• Werkzaamheden visualiseren met Kanban
• Het Kanban systeem: werken met meetings, events en cadans
• Oefenen met praktijkvoorbeelden
Dag 2
• Workflow verbeteren
• Metrics en verbeterkansen
• Voorspelbaar maken van je proces
• Agile werken met Kanban
• Examentraining

Studiewijze
Ons doel is je zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap die je
gaat maken in de praktijk, daarom kiezen wij voor een gedegen
aanpak.
Intake | Voorafgaand aan de opleiding vul je een schriftelijk
intakeformulier in waarin je een aantal vragen beantwoordt gericht
op jouw persoonlijke situatie. Deze vragen helpen je om jouw
leerdoel helder te omschrijven.
Ervaren docenten | Een ervaren docent begeleidt de bijeenkomsten
waarbij aandacht wordt besteed aan jouw persoonlijke
leerbehoeften en praktijk.
Blended learning | Bij ICM geloven we in blended leren, waarbij
online zelfstudie het gezamenlijk leren versterkt. Doordat je vooraf
kennis opdoet blijft er tijdens een bijeenkomst meer tijd over om te
leren van elkaar.
Persoonlijke coaching | Je docent is je persoonlijke coach die je
helpt jouw vervolgstappen te identificeren en je hierbij adviseert.
Praktisch, helder en doelgericht.
Examenvoorbereiding | Via cases, oefeningen en groepsdiscussies
raak je thuis in de materie. Er is in deze opleiding tijd gereserveerd
voor examenvoorbereiding. Oefeningen en proefexamens bereiden
je optimaal voor op het officiële Pragmatic Kanban Foundation
examen.
Persoonlijk actieplan | Aan het einde van de training schrijf je een
persoonlijk actieplan. Daarmee zorg je ervoor dat je doorgaat met
leren ook nadat het traject is afgerond.
Maximale groepsgrootte: 16 personen

Gerelateerde opleidingen
•
•
•
•

Scrum Master
Lean Six Sigma Green Belt
Lean Six Sigma Yellow Belt
DevOps Fundamentals

Studievoorbereiding

Investering

Naast de voorbereiding voor het examen vereist iedere bijeenkomst
ongeveer 1 tot 2 uur studievoorbereiding.

•
•
•
•

Studiemateriaal
Je krijgt geaccrediteerd studiemateriaal dat volledig voldoet aan de
richtlijnen en exameneisen van Certify to Inspire.
Het studiemateriaal is volledig in het Engels, de bijeenkomsten
worden gegeven in het Nederlands.

Duur

Leskosten
Lesmateriaal
Online leeromgeving
Pragmatic Kanban Foundation examenvoucher

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10,- per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten.
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.

Diploma

ICM verzorgt Pragmatic Kanban Foundation als avond- en als
dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat
4 lessen. De dagopleiding is van 9.30 tot 16.30 uur en omvat 2 lessen.
Tevens is deze opleiding volledig online te volgen via de Virtual
Classroom.
Je ontvangt een vouchercode om na de twee lesdagen het examen
zelf in te plannen bij Certify to Inspire.
De opleiding wordt gegeven in augustus 2022, oktober 2022,
december 2022, februari 2023, mei 2023 en augustus 2023.
De opleiding wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den
Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht,
Online Virtual Classroom, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Avondopleiding
Amsterdam – di
Arnhem – di
Breda – di
Den Bosch – di

De investering bedraagt € 1395 en bestaat uit:

Den Haag – di
Eindhoven – di
Enschede – di
Groningen – di

• Pragmatic Kanban Foundation Certification – diploma
De opleiding Pragmatic Kanban Foundation leidt op tot het
gelijknamige examen. Het examen is Engelstalig. Je ontvangt een
vouchercode om na de twee lesdagen het examen zelf in te plannen
bij Certify to Inspire.

Examengarantie
Mocht je onverhoopt niet slagen voor het examen, dan ontvang je
één gratis herkansing.

Advies & inschrijving
Maastricht – di
Rotterdam – di
Utrecht – di
Zwolle – di

Dagopleiding
Amsterdam – wo – za 1) Eindhoven – wo – za 1)
Arnhem – wo – za 1)
Groningen – wo – za 1)
Breda – wo – za 1)
Rotterdam – wo – za 1)

De opleiding Pragmatic Kanban Foundation biedt de mogelijkheid
om het diploma te behalen:

Utrecht – wo – za 1)
Zwolle – wo – za 1)

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

Voor de zevende keer verkozen tot
Beste Opleider van Nederland

