Agile/Scrum Foundation
Duur

1 dag van 09:30 tot 17:00 uur

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Examen

Ja

Mogelijkheden

Incompany en open rooster

Taal

Nederlands en Engels

Waarom is deze opleiding belangrijk?
De veranderingen in de IT wereld gaan steeds sneller en daarom is het belangrijk ook snel feedback
te krijgen van de klant en goed om te gaan met deze veranderingen in de markt. Omgaan met
veranderingen en waarde leveren naar de klant is de kern van Agile werken. De meest bekende
vorm van Agile werken is Scrum. Deze nieuwe manier van werken verschilt van de traditionelere
methode en vraagt daarom kennis over wat Agile inhoudt. De training Agile Scrum Foundation zorgt
dat de deelnemer zich deze kennis in een dag eigen maakt.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de training maakt de deelnemer kennis met de begrippen en beginselen van Agile en leert de
bekendste Agile-methodes en best practices kennen. Binnen Agile is Scrum de meest gebruikte
aanpak.
Na afloop van Agile/Scrum Foundation kent de deelnemer:
• De geschiedenis en achtergrond van Agile;
• Belangrijke kenmerken van een Agile aanpak;
• Enkele Agile methodieken;
• Wat we bij Sogeti rondom Agile doen.

Doelgroep
De training Agile/Scrum Foundation is een inleidende opleiding voor iedereen die wil weten wat Agile
en Scrum precies inhouden.

Vereiste voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Opzet van de opleiding
In de ochtend behandelen we de theorie, afgewisseld met groeps- en individuele opdrachten. Na de
lunch krijgt de deelnemer de gelegenheid om de geleerde theorie in een praktijkoefening toe te
passen. De opleidingsdag eindigt met het maken van een oefenexamen.
Tijdens deze training komen onder andere de volgende begrippen aan bod:
• Sprints;
• Product- en Sprint-Backlog;
• Team, Scrum master en Product owner;
• Stand-up;
• Sprint planning;
• Refinement;
• Product demo;
• Retrospective;
• Scrumboard en Burn-down.

Certificaat en examen
Na afloop van deze training ontvangt de deelnemer een Certificaat van Deelname.
Optioneel biedt Sogeti de deelnemer de mogelijkheid een examen Agile af te leggen. Dit examen
kan gepland worden binnen ca. 3 weken na afloop van de training.

Inschrijving en kosten
Inschrijven kan via onze website. De kosten, data en locaties voor inschrijving van deze opleiding
staan hier eveneens. Deze opleiding is inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk.

Contact
E-mail: academy@sogeti.com
Tel.: +31 (0)88 660 66 50
Web.: academy.sogeti.nl

