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Basis training Agile en Scrum 

Agile software ontwikkeling wordt veel besproken op dit moment. Weer een hype in software land? 
Agile belooft wel veel! Elke 3 weken wordt werkende software opgeleverd. Dat is wel wat anders dan 
het traditionele 95% syndroom. De klant kan requirements continu bijstellen en houdt grip op het 
ontwikkelproject. Dat is wel iets anders dan leveranciers die strak een contract uitmelken. Kan dit 
ook waar gemaakt worden of is dit een utopie? 

Westhaghe Training & Advies  biedt een tweedaagse cursus Agile/Scrum. U krijgt deze dag een 
overzicht van het Agile denken (Agile Manifesto), en door diverse praktische oefeningen en spellen 
de eerste ervaringen met de methode. Met deze cursus bereidt u zich voor op de Scrum.org 
certificering voor Certified Scrum Master I. 

Deelnemers 

De training richt zich op managers software ontwikkeling, scrum masters, product owners, project 
managers en kwaliteits managers.  

Onderwerpen 

Dag 1 

 Basisprincipes agile: manifesto, 12 principles, agile foundations 
 Agile methoden: Scrum, XP 
 Vergelijking met traditionele ontwikkelmethoden en projectmanagement methoden als 

Prince2 
 Spelen van de XP Game om aan den lijve te ervaren wat Agile is 

Dag 2 

 Agile requirements, user stories, release planning 
 Uitwerken van user stories voor een casus 
 Agile planning & estimation: planning poker, time boxing, sprint planning 
 Uitvoeren van estimation en sprint planning voor de casus 
 De rol van de Scrum Master - aan de hand van een aantal praktijkcases leert u wat deze rol 

inhoudt 
 Invoering van Scrum in de organisatie, veranderende rol van management, zelf-organisatie 
 Uitvoeren van het proefexamen voor de certificering 

Certificering 

Met deze training bereidt u zich voor op het examen van Scrum.org voor Certified Scrum Master I. 
Tijdens de cursus oefenen we met het proefexamen voor de certificering. Na de cursus kunt u zich 
zelf aanmelden voor het certificeringsexamen op de Scrum.org website. De kosten hiervoor (USD 
150,-) zijn niet inbegrepen in deze cursus. 
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