Training Agile Scrum Master
Inleiding:
Scrum is een Agile aanpak, welke als framework kan worden ingezet om
bijv. software in teamverband te ontwikkelen. De Scrum methode vooral
geliefd omdat het in de eerste instantie eenvoudig is, maar vooral omdat
deze weinig overhead oplevert.
De voordelen van Scrum zijn:
 Verhoogt de effectiviteit van het team.
 Biedt een optimale Return On Investment (ROI).
 Iedere 2-4 weken is er sprake van een oplevering van een stuk
werkende software of ander vooropgezet doel.
 Biedt duidelijk inzicht in de voortgang van bijv. het project/software
development.
 Zorgt dat u dat krijgt wat men van u nodig heeft en wilt hebben.
Doelgroep:
De Agile denkwijze is vooral bekend op het gebied van software
ontwikkeling, maar de principes worden steeds meer toegepast bij projecten
in andere werkvelden. Scrum is de meest toegepaste Agile methode en de
module is geschikt voor alle professionals die op de hoogte willen blijven
van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van IT en Project
Management. Maar de Scrum methode wint ook steeds meer terrein op
andere vlakken.
Deze training leidt op voor het officiële Certified Scrum Master certificaat.
Tijdens de cursus worden de voordelen besproken die Scrum biedt ten
opzichte van andere (traditionele) project methodieken.. De cursus
bespreekt daarbij niet alleen de rollen binnen Scrum maar ook de 3 pilaren
van Scrum (transparancy, inspection & adaption) en nog veel meer.

Agile Scrum Master
Programma (2 avonden):
De volgende onderwerpen komen aan
bod:
 Wat is Scrum / Hoe werkt Scrum?
 Hoe ziet het Scrum team eruit, wat
zijn events en wat zijn de artifacts?
 Het managen van de prioriteiten en
de backlog.
 Het uitvoeren van sprints,
 Wat is Scrum Poker?
 Het gebruiken van burndown charts.
 Het faciliteren van daily standup
meetings.
 Het uitvoeren van demo’s en
retrospectives komen aan bod.
 Waarom is Agile / Scrum zo
populair?
 Hoe wordt Scrum in de praktijk
toegepast?
 Wat zijn de pitfalls?
 Zelf ervaren: theorie in praktijk
brengen.
 Slagen voor het Scrum Master
examen.

Waarom Scrum leren?
 Steeds meer bedrijven werken agile en volgens de Scrum
methode of willen dit gaan doen.
 De vraag naar gecertificeerde Scrum Masters of ervaring in Agile
neemt steeds meer toe. Niet alleen in software ontwikkeling wordt
Scrum gebruikt maar ook in soft- en hardware projecten, produktie
enz.
 Inzicht verkrijgen in organisaties die agile werken.
Inbegrepen
Tijdens de training wordt in de pauzes gezorgd voor koffie en thee e.d.
Locatie en bereikbaarheid
De cursus zal worden gegeven op onze uiterst sfeervolle trainingslocatie in
Utrecht. De locatie is uitstekend bereikbaar met openbaar - en eigen
vervoer en er is tevens voldoende parkeergelegenheid bij het gebouw.
Cursusmateriaal
Voor schrijfmateriaal en een internetverbinding wordt gezorgd. De
beschikking over een computer is voor deze training niet nodig maar u kunt
uiteraard zonder bezwaar uw eigen laptop meenemen. Voor aanvang van
de training wordt u de Scrum Guide toegestuurd die u vooraf goed dient te
bestuderen.
Certificering
Aan het eind van de training bent u klaar voor de Agile Scrum Master
examinatie (examen niet inbegrepen). Tevens ontvangt u op de laatste
avond van de training een bewijs van deelname middels het Mentorum
certificaat.

Datum en tijden:
Zie ‘Agenda’ op www.mentorum.nl

Adres:
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
(zie onze website via menu optie ‘Locaties’ voor de
uitgebreide routebeschrijving)

Prijs training:
€ 350,00 excl BTW
(€ 423,50 incl BTW)

Inschrijven via
www.mentorum.nl

