AgilePM® Practitioner
Wanneer u het AgilePM Foundation certificaat heeft behaald, kunt u zich verder
trainen in het succesvol toepassen van deze gedegen methode.
Waarom AgilePM Practitioner volgen bij Forsa Advies?
•

U volgt uw training bij een geaccrediteerde opleider. Dat betekent dat u
kunt rekenen op up-to-date lesmateriaal, vakkundige trainers en een
uitstekende dienstverlening rondom de training.

•

Onze trainingen worden door deelnemers gewaardeerd met een
rapportcijfer 8.9 op Springest.nl.

Gemiddelde score
voor Forsa Advies

•

Onze trainers combineren jarenlange ervaring uit de praktijk met
uitstekende trainersvaardigheden.

8.9

•

Een uitstekende examenvoorbereiding en een hoog slagingspercentage.

•

Uiteraard doen we er alles aan om de training van uw keuze door te laten
gaan. Mocht een training weinig deelnemers kennen, dan nemen we
contact met u op om te overleggen en bieden u dan een oplossing
waarmee u tevreden bent.

AgilePM Principles
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Voor wie?
Deze training is geschikt voor u, indien:
•

u werkt als (deel)projectmanager in een omgeving waarin projecten op
een Agile manier producten willen opleveren;

•

u wilt uw kennis verbreden en in vervolg op uw AgilePM Foundation het
internationaal erkende Practitioner certificaat behalen;

•

u wilt actief aan de slag met het praktisch toepassen van Agile Project
Management.

Staat uw situatie hier niet bij, neemt u dan contact met ons op. We adviseren u
graag.
Leerdoelen
Na afloop van de training bent u in staat:
•

om projecten te initiëren en te begeleiden op basis van AgilePM;

•

de AgilePM principes, lifecycle, producten en technieken toe te passen;

•

de projectorganisatie van een Agile project in te richten;

•

de AgilePM instrumenten goed toe te passen;

•

tijdig op te leveren met behulp van een combinatie MoSCoW prioriteren
en timeboxen;

•

de gedragingen die bij Agile leiderschap horen te herkennen en deze te
kunnen bevorderen;

•

benodigde schattingen te maken: hoe en wanneer?

•

een projectplanning te maken aan de hand van de levenscyclus;

•

kwaliteit te borgen aan de hand van AgilePM;

•

risico’s te managen aan de hand van AgilePM;

•

AgilePM op maat te maken voor een specifiek project;

•

het Agile Project Management Practitioner examen goed voorbereid te
maken.
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Lees hier blog van APMG:
Reasons to Adopt AgilePM

Duur, data, locaties en prijzen
De training bestaat uit twee trainingsdagen met een separate Practitioner
examendatum. De tijd tussen de bijeenkomsten kunt u gebruiken om het
geleerde te laten bezinken en toe te passen in de praktijk. Data, locaties en prijzen
vindt u op onze website onder de tab ‘Lesdata en inschrijven’.
De trainingsprijs is inclusief lesmateriaal, een goede leslocatie met voldoende en
veelal gratis/betaalbare parkeergelegenheid en een vergaderarrangement. Dit
arrangement bestaat voor een dagtraining uit een lunch, koffie, thee, water en
frisdrank. Voor een avondtraining bestaat dit arrangement uit koffie, thee, water
en frisdrank. Het AgilePM Practitioner examen is optioneel en niet in de prijs
inbegrepen. U kunt deze bijbestellen voor € 250.
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Wanneer u zich tijdig inschrijft, ontvangt u het lesboek thuis vóórafgaand aan de
training, zodat u zich optimaal kunt voorbereiden en de studiebelasting wat meer
kunt spreiden.

Studiebelasting en lesmethode
De geschatte studiebelasting is 16-20 uur buiten de lesuren. Aan de hand van een
doorlopende casus én/of zelf ingebrachte casussen van deelnemers, krijgt u een
dieper begrip van AgilePM en leert u de vertaalslag maken naar de praktijk. De
training is actief en afwisselend van opzet met een variatie aan werkvormen. U
kunt hierbij onder andere denken aan interactieve plenaire discussies, in
groepsverband vraagstukken oplossen, quizjes en een rollenspel.
Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal is Engelstalig en bestaat uit een lesmap met in kleur
afgedrukte presentatieslides, een casus en opgaven. U ontvangt in de
uitnodiging u een toegangscode voor onze e-learning met oefenexamenvragen.
Daarnaast ontvangt u het officiële AgilePM handboek ter waarde van € 55,- Indien
u het boek al heeft kunt u dat aangeven bij de inschrijving. We brengen het
bedrag van het boek in mindering op de cursus prijs.
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Examen en certificaten
Na afloop bent u grotendeels voorbereid op het officiële APMG examen. Het
Engelstalige examen is een open boek examen en duurt 2,5 uur. Het examen is op
basis van objective testing. Van de totaal te behalen 80 punten dienen er 40
gehaald te worden om te slagen voor het examen. De exameneisen zijn
ontwikkeld door en worden verstrekt met toestemming van APMG.
Forsa Advies kan dit examen bij u afnemen na afloop van een training. Bij open
inschrijvingen vindt het examen plaats op de leslocatie. Mocht de examendatum u
niet schikken, neemt u dan tijdig contact met ons op voor een alternatief.
U ontvangt een Forsa Advies certificaat van deelname bij 75% of meer
aanwezigheid en een digitaal APMG certificaat bij het slagen voor het examen.

In-company en maatwerk
Deze training en het bijbehorende examen kunnen wij in-company verzorgen.
Leslocatie, lesdata en lestijden in overleg. Ook is maatwerk mogelijk in de vorm
van een casus op maat en/of het toevoegen van modules in vaardigheden en
technieken. Vanaf vier deelnemers is het financieel aantrekkelijk om een incompany training te overwegen. Wij maken hiervoor graag een offerte.

Vervolgtrainingen
Na het volgen van deze training kunt u uw kennis en inzichten verder verdiepen in
trainingen als AgileBA en AgilePgM. Daarnaast kunt u ook overwegen om
een PRINCE2 of IPMA training te volgen, of uzelf verder te specialiseren in Change
Management oftewel verandermanagement, MoP Portfoliomanagement, MSP
programmamanagement, M_o_R risicomanagement, enzovoorts. Neemt u contact
met ons op voor een vrijblijvend advies.
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Programma
Dag 1
•

Inleiding

•

Korte opfrisser AgilePM Foundation

•

Opzetten AgilePM projectorganisatie

•

Gebruik van AgilePM instrumenten

•

Tijdig opleveren: combinatie MoSCoW prioriteren en timeboxen

•

Mensen, teams en interacties

Dag 2
•

Herhalen dag 1

•

Estimating: hoe en wanneer?

•

Een AgilePM projectplanning maken aan de hand van de levenscyclus

•

Kwaliteit – Sluit nooit compromissen op kwaliteit

•

Risico Management

•

AgilePM op maat te maken voor een specifiek project

•

Examentraining AGilePM Practitioner- examen

Dag 3
•

AgilePM Practitioner examen

AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights
reserved.
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