
 

 
Westhaghe Training & Advies, Kingsfordweg 151, 15e etage, 1043 GR, Amsterdam 

Tel: 020 – 3080 466 * Fax: 020 – 669 3926 * E-mail: info@westhaghe.com * Web: www.westhaghe.com 

 

SCRUM Product Owner – 2 dagen 

De training Professional Scrum Product Owner geeft u kennis en begrip omtrent de rol van Product 

Owner, alsmede het belang van de rol binnen het Scrum team. In deze opleiding leert u de 

basisvaardigheden voor het definiëren en managen van een geprioriteerde product backlog en het 

creëren van accurate en realistische  (release) plannen. Door middel van praktijkvoorbeelden en 

praktische oefeningen doet u kennis en ervaring omtrent de rol van Product Owner zodat u deze 

direct kan inzetten in uw eigen organisatie. 

Doelgroep 

De Scrum Product Owner training is geschikt voor (Product) Managers die verantwoordelijk zijn voor 

het optimaliseren van de waarde van hun producten Maar ook  voor eindgebruikers, key-users, 

businessanalisten en informatiemanagers. 

Doelstelling 

Aan het einde van de training: 

 U kunt benoemen hoe de iteratief-incrementele principes door Scrum worden ingevuld. 

 U weet te beschrijven welke elementen Scrum onderkent, de samenhang ervan en hoe deze 

productiviteitsverhogend werken. 

 U kunt beschrijven hoe de Scrum-fundamenten van belang zijn voor incrementeel 

productbeheer en deze creatief naar uw eigen praktijksituatie vertalen. 

 U kunt optreden als Product Owner voor Scrum Teams en stakeholders met diepgaand 

begrip van uw rol. 

 U weet in te schatten hoe Scrum organisatiebrede Business Agility verhoogt. 

 U kunt zelfstandig denken in termen van goede toepassing van het Scrum framework voor 

productbeheer. 

Inhoud  

- Waarom Agile? 
- Basics: Scrum en complexiteit 
- Hoe maak je Vision statements? 
- Wat bepaalt en beïnvloedt ‘Value’ in 

softwareontwikkeling? 
- Wat is de bijzondere rol van de Product 

Owner in het Scrum framework, onder 
andere in relatie tot de (overige) 
stakeholders?

 
 

- Een Agile visie op productmanagement 
- Requirementstechnieken 

Releaseplanning, forecasting en 
monitoring in Scrum 

- Hoe verbetert Scrum de Total Cost of 
Ownership? 

- Voorbereiding op het PSPO I ( 
Professional Scxrum Product Owner I 
assessment) 
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