
AGILE & SCRUM
TRAINING

HET CREËREN VAN EEN CULTUUR
VAN CONTINU VERBETEREN



AGILE & SCRUM

In onze Agile & Scrum opleiding leer je in
3 dagen de theorie, vaardigheden en
praktijk om Scrum Master of Product
Owner te worden. Wat je leert, pas je
meteen toe in jouw eigen praktijk-
opdracht en in simulatieoefeningen. Na
afloop ben je veel leuke leerervaringen
en een officieel certificaat van
Scrum.org rijker.

LEER AGILE & SCRUM
WERKEN EN PAS HET METEEN
TOE IN DE PRAKTIJK.

WAT LEER JE IN DE 
AGILE & SCRUM-OPLEIDING?

Je leert over Agile werken in algemene zin en
specifiek om Agile werken toe te passen volgens
de Scrum-methode. 
Je leert te begrijpen waarom en hoe Agile werken
is ontstaan, wanneer het met name waarde
toevoegt én hoe je het in jouw eigen praktijk doet.
Met behulp van een praktijkopdracht en
simulatieoefeningen ontwikkel je ook de
vaardigheden die nodig zijn om je kennis in de
praktijk toe te passen.
Je gaat in jouw organisatie of werkomgeving aan
de slag met het toepassen van de Scrum-theorie
door daadwerkelijk een project aan te pakken
volgens de Scrum-methode. 
Je gaat in je eigen project een goede product
backlog maken, een sprint inplannen en uitvoeren,
een daily stand-up routine opzetten, een demo-
sessie en/of een retrospective organiseren.

In deze training leer je de kennis en vaardigheden die
nodig zijn om Scrum Master of Product Owner te
worden. 

EEN GREEP UIT DE
ONDERWERPEN IN
AGILE & SCRUM

De verhouding tussen 

De 4 waarden van het Agile
Manifesto
De 12 principes van het Agile
Manifesto
Het effect van Multitasken 
Agile & Scrum: geen trucje, maar
een mindset
De rollen en wat deze rollen doen
De bijeenkomsten
De Product Backlog
De Sprint Backlog
De Burn Down Chart

Agile & Scrum en Lean
Je ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om één van
de twee karakteristieke rollen van Scrum in een
organisatie te vervullen: Scrum Master of Product
Owner. 

Dat betekent ook dat je gedurende de training voor
jezelf de keuze gaat maken welke rol jou het beste
past. Uiteraard gaan we je daarbij helpen. Het
belangrijkste is dat je die rol ook daadwerkelijk gaat
toepassen in je werkomgeving. Voor die rol gaan we
je dan klaarstomen om uiteindelijk je certificering te
behalen.

GA JE VOOR SCRUM MASTER
OF PRODUCT OWNER?



DUUR EN INVESTERING VAN
DE TRAINING

De Agile & Scrum training sluit je af met
een examen. 

Let op: het examen is Engelstalig.
Rond je het examen goed af, dan ben
je officieel gecertificeerd door
Scrum.org, ‘The Home of Scrum’. Je
hebt dan een internationaal erkend
certificaat in handen.

AGILE & SCRUM EXAMEN EN
CERTIFICAAT VAN SCRUM.ORG

AGILE & SCRUM

Een supergaaf Scrum starterskit met o.a. scrum
poker, en de materialen die je nodig hebt om
een echte Product Owner of Scrum Master te
zijn!
Boek: ‘Scrum, tweemaal zoveel doen in de helft
van de tijd’ van Jeff Sutherland
Studiemateriaal
1 inlogcode voor 1 examenpoging waarmee je
het officiële Scrum.org-certificaat kunt halen
Begeleiding en beoordeling van je
praktijkopdracht
Lunch en drankjes tijdens de trainingsdagen

De Agile & Scrum-opleiding duurt 3 dagen en kost
€ 1.550,- p.p. 

Dit is inclusief: 

De Agile & Scrum training wordt zowel als open
inschrijving aangeboden als in company.
Heb je interesse in onze Agile & Scrum training? 
Kijk dan voor actuele trainingsdagen op:
www.gocompany.nl/trainingskalender

Of neem contact op via:
E. opleidingen@gocompany.nl
T. 088-2042500 

INSCHRIJVEN


