
 

Inspiratiesessie Agile/Scrum Foundation 
Duur 2 uur 

Deelnemers Geen maximum aantal, maar voor goede discussie is 25 de max 

Examen Geen 

Mogelijkheden Incompany 

Taal  Nederlands of 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 vormen van Agile werken zijn Scrum en KanBan. 

In de praktijk zie je veel verschillende manieren waarop agile werken ingevuld wordt. Ondanks dat 

het scrum proces simpel is, is het toepassen niet eenvoudig. De verschillen tussen Agile en de 

klassieke manier van werken zorgen ervoor dat de organisatie moet veranderen. Dit zorgt vaak 

voor vragen. Wat gaat het opleveren? Hoe gaan we werken? En hoe verandert mijn rol?  

In deze sessie gaan we onder begeleiding van een ervaren Agile consultant samen met het team 

antwoord gegeven op deze vragen. Ook is er ruimte voor discussie over de specifieke 

onderwerpen die er leven over het werken op een Agile manier. 

Inhoud van de opleiding 

Tijdens de sessie gaan we vanuit 4 perspectieven in op de uitdagingen rond Agile werken: 

- Organisatorische laag: Waarom moeten we het doen? Wat kost het en wat levert het op? 

- Agile mindset: Hoe ga je om met verandering en organisatie cultuur? 

- Proceslaag: Hoe ziet een Agile manier van werken er uit? Wat is het verschil tussen Scrum en 

Kanban? 

- Impact op personen: Welke nieuwe rollen zijn er in Agile en wat betekent het voor de huidige 

rollen? 

Ieder deel wordt toegelicht met een korte presentatie waarna er vooral veel discussie ontstaat. Omdat  

Agile werken impact heeft op alle rollen in de organisatie is het belangrijk dat naast de projectleider 

en het ontwikkelteam (Architecten, ontwikkelaars, testers) ook de lijnmanager en bussiness aanwezig 

zijn. Agile werken betekent namelijk voor alle personen van de organisatie iets anders. Door samen 

te discussiëren over die perspectieven ontstaat een wederzijds begrip, wat vervolgens een perfecte 

basis is voor het aangaan van de transitie naar Agile. 

Doelgroep 

Deze sessie is gericht op teams die geïnteresseerd zijn in een Agile manier van werken. 

Vereiste voorkennis 

Geen voorkennis vereist. 



 

Opzet van de opleiding 

Ongeveer 30% luisteren en 70% discussiëren, onder begeleiding van een consultant die het verhaal 

vanuit alle standpunten kent. 

Certificaat en examen 

Na afloop van een inspiratiesessie ontvangt de deelnemer geen Certificaat van Deelname. Ook vindt 

er geen afsluitend examen plaats. 

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  
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