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AGILE Project Management Foundation  – 2 dagen 

De snelheid van de ontwikkelingen eist dat organisaties veranderingen steeds sneller moeten 

doorvoeren om te overleven. Daarnaast is gebleken dat veel projecten slecht presteren omdat ze 

onvoldoende rekening houden met de eisen van de Business. De Best Practice Agile Project 

Management biedt een goede oplossing voor beide problemen. Het gaat verder dan alleen een 

SCRUM of een Timebox aanpak. Daardoor is het geschikt voor zowel kleine projecten als voor grote 

projecten en programma’s. U krijgt antwoord op de volgende vragen:  

 Wat zijn voorwaarden aan mijn organisatie om Agile te kunnen werken? 

 Hoe lever ik altijd op tijd op? 

 Hoe zorg ik voor een product met draagvlak in de Business? 

 Hoe organiseer ik dat ik snel kan kiezen tijdens de uitvoering? 

 Hoe kies ik een optimale ontwikkelmethodiek voor mijn specifieke project? 

 Voor welke stukken kan ik beter de traditionele aanpak gebruiken? 

Voorkennis 

Geen ervaring vereist, echter ervaring met projecten is handig. 

Inhoud  

 Wat is Agile? 

 De basis 

 Rollen en Verantwoordelijkheden 

 De voorbereidingen 

 De Agile Managementstijl 

 Processen en producten 

 Communicatie 

 Prioriteren en Time boxen 

 Time boxen 

 Agile beheersen 

 Eisen en schattingen 

 Agile plannen 

 Verschillende Agile methoden afgezet tegen Agile Project Management 

Doelstellingen 

 U begrijpt de concepten van Agile Project Management 

 U kunt sneller projecten uitvoeren 

 U levert altijd op tijd op 

 U komt tot een optimale oplossing voor de Business 
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Doelgroep 

 Projectmanagers, Team Managers, Technical coordinators 

 Business Sponsors, Opdrachtgevers, Senior Responsible Owners 

 Product owners, Business Analisten 

 Project Support Medewerkers 

 Agile teamleden, Projectmedewerkers 

 Adviseurs, Agile coaches 

 

Certificering 

Deze training bereid u voor op het  APMG examen ''Agile Project Management Foundation'' wordt 

aan het einde van de 2de dag afgenomen en is optioneel. 
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