Agile Foundation
De Agile Foundation is een uitstekende introductie tot het
gedachtengoed van Agile waarin Scrum een hoofdrol speelt
maar waarin u ook kennis maakt met andere Agile concepten.
U kunt deze training gebruiken om uzelf voor te bereiden op
het Agile Foundation examen van het Agile Consortium of op
het Professional Scrum Master examen van Scrum.org.
De training biedt bovendien een perfecte basis voor Scrum Masters. Een Scrum
Master treedt op als ‘facilitator’ van het Scrum team. Hij/zij zorgt er voor dat het
Scrum Team niets in de weg staat om goed werk te verrichten. Ook coacht de
Scrum Master het Scrum Team op hun weg naar een goed, zelf organiserend
team.
Veel organisaties overwegen om Scrum toe te passen of werken al op deze basis.
Hoewel Scrum oorspronkelijk is ontstaan in software ontwikkeling, zien we steeds
meer toepassing buiten dit vakgebied. Het maken van onder meer lesmateriaal,
marketing materiaal, procesbeschrijvingen en prototypen kan eveneens op een
Agile manier gedaan worden.

Gemiddelde score
voor Forsa Advies

8.9

Waarom een Agile Foundation training volgen bij Forsa Advies?
•

•
•
•

Wij zorgen altijd voor de beste trainers: met uitgebreide kennis van de praktijk
én uitstekende didactische vaardigheden, boeiend om naar te luisteren en
met passie voor hun vak en uw resultaten. Zij hebben jarenlange ervaring in
Agile werken met en het begeleiden van Scrum teams in de praktijk. Zelf zijn
zij gecertificeerd Agile Master.
Onze trainingen worden door deelnemers gewaardeerd met een rapportcijfer
8.9 op Springest.nl.
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.
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Heeft u nog vragen
of wilt u meer weten?
Neem dan gerust
contact met ons op.

Voor wie?
•

•

•

U bent Scrum Master, Product Owner of een specialistisch lid van een
projectteam dat op Agile basis werkt, of u gaat binnenkort in deze rol aan de
slag.
U bent projectmedewerker, projectondersteuner, projectadviseur,
projectplanner of medewerker van een project, programma en portfolio
support office en u wilt meer weten over werken op een Agile wijze in
projecten.
U bent als kwaliteitsfunctionaris op zoek naar een basisbegrip van Agile.

Er zijn geen specifieke certificaten nodig als voorkennis. Voldoet u niet aan het
profiel en heeft u wel interesse in deze training? Wij adviseren u graag.
Leerdoelen
Na het volgen van deze training:
•
•
•

bent u in staat uit te leggen wat Agile is, wat de voordelen hiervan zijn, welke
randvoorwaarden er gelden, wat de valkuilen en succesfactoren zijn.
kent u de belangrijkste vormen van Agile werken, kent u de principes, de
rollen en artefacten.
bent u voorbereid op het examen. Zie hiervoor ook de informatie van het
Agile Consortium of Scrum.org.

Duur, data, locaties en prijzen
Deze training bestaat uit twee dagen of vier avonden les. 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 & 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 Agile Foundation examen van het Agile Consortium of het Professional Scrum
Master I examen van Scrum.org kunt u zelf separaat boeken. De prijzen van deze
examens zijn respectievelijk ongeveer € 175 of 150 US dollar wanneer u het
betreffende examen zelf boekt. Wanneer u ons vraagt om deze voor u te boeken
en door te belasten, rekenen wij hiervoor € 25 administratiekosten naast de prijs
van de examens. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
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Onderwerpen
De training bestaat uit een gedeelte theorie, interactie en oefeningen aan de hand
van een casus waarin u in een subgroep met de behandelde materie aan de slag
gaat. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:
•
•
•
•
•

Inleiding in Agile: relatie met Lean,
Scrum, DSDM, XP, RUP, Kanban
Inleiding in Scrum
Scrum versus Traditioneel en wat
betekent ‘Waterval?’
Opbouw Scrum
Rollen in Scrum

•
•
•
•
•
•
•

Gebeurtenissen in Scrum
Hoe speelt u planningspoker?
Artefacten in Scrum
Aan de slag met eigen casus
Foundation Examen
Evaluatie & hoe gaat u nu verder?
Afsluiting

Studiebelasting en lesmethode
De studiebelasting bestaat uit voorbereiding per les en studie voor het examen na
afloop van de training. De studiebelasting is in totaal circa 16 uur buiten de
lesuren. De beide exameninstituten geven aan dat onderdeel van de
voorbereidingen is om ook zelf zo veel mogelijk op zoek te gaan naar kennis over
Agile op internet, in lezingen of andere evenementen, boeken, door over Agile te
praten met anderen, enzovoorts.
Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal bestaat uit een lesmap met in kleur afgedrukte
presentatieslides, een casus, opgaven en antwoordenindicaties. Daarnaast
ontvangt u het lesboek Agile pocket guide voor wendbare organisaties geschreven
door R. de Groot e.a. Het lesboek is in de trainingsprijs inbegrepen.
Examen en certificaten
Na afloop bent u grotendeels voorbereid op het examen van uw keuze.
Het Agile Foundation examen bestaat uit 60 multiple choice vragen met elk 4
antwoordmogelijkheden en duurt 60 minuten. Het examen is Engelstalig. Voor
open rooster trainingen vindt het examen plaats bij het Agile Consortium op
afspraak in onder meer Voorthuizen. Bij in-company trainingen kunnen we dit
examen ook op de leslocatie organiseren. Zie voor nadere informatie hierover de
website van het Agile Consortium.
Het Professional Scrum Master I examen kunt u online doen zonder toezicht. U
maakt 80 vragen in 60 minuten. Bij 85% of meer goed, bent u geslaagd. Het
examen is in het Engels. Zie voor meer informatie Scrum.org.
U ontvangt een Forsa-Advies certificaat van deelname bij 75% of meer
aanwezigheid en een digitaal certificaat van het betreffende exameninstituut bij
het slagen voor het examen.
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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 interessant om in-company te
overwegen. Wij maken hiervoor graag een offerte.
Vervolgtrainingen
Na het volgen van deze Agile Foundation training kunt u uw kennis en inzichten
verder verdiepen en meer praktijkgericht aan de slag in de Agile Practitioner of
Professional Scrum Master II training.

Programma
Uiteraard vullen we ook de training op Agile wijze in en kan de volgorde van de
onderwerpen en de nadruk per onderwerp variëren in overleg met u en uw
medecursisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennismaking
Oefening: Criteria voor Succes
Inleiding in Agile
Inleiding in Scrum
Oefening: De Knoop
Scrum versus Traditioneel
(Waterval)
Oefening: Dobbelsteen
Opbouw van Scrum
Oefening: De Marshmallow

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rollen in Scrum
Oefening: De Baan
Gebeurtenissen in Scrum
Oefening: De Dominosteen
Gebeurtenissen in Scrum (vervolg)
Oefening: Planningspoker
Artefacten van Scrum
De laatste uitdaging (eigen case)
Voorbereiding Foundation examen

Bij afsluiting / opstart les:
•
•
•
•

Tussentijdse evaluatie & wat gaat u de komende periode doen?
Herhaling Scrum & waar bent u tegen aan gelopen?
Eindvaluatie & hoe gaat u nu verder?
Afsluiting

Forsa Advies B.V.
Laan van Zuid Hoorn 31
2289 DC RIJSWIJK (ZH)
T: 070-3970723
F: 084-8373782
I: www.forsa-advies.nl
E: info@forsa-advies.nl

© 2018, Forsa Advies B.V. forsa_advies_asf_20180813.docx

