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Agile Scrum Foundation 

Zie je verandering als een onderdeel van jouw project? Begeleid je liever jouw team dan dat 

je hen stuurt? Gaat jouw voorkeur uit naar flexibiliteit en aanpassingsvermogen in jouw 

projecten in plaats van documentatie en structuur? Dan is deze studie iets voor jou. Tijdens 

deze training maak je kennis met de Agile methoden en leer je Scrum kennen in de praktijk. 

De nadruk ligt op de basisprincipes. De ervaren trainer brengt de stof voor jou tot leven met 

praktijkvoorbeelden en discussie. En met onze unieke online leeromgeving Key Trainer™ 

oefen je zelfstandig met theorievragen.   

Doelgroep 

Je bent (aankomend) teamleider of projectleider/-

manager en werkt in een dynamische omgeving zoals 

ICT, marketing of productontwikkeling. 

Je wilt jouw kennis verbreden en leren wat Agile 

werken voor jou in projecten kan betekenen en de 

kracht van Scrum in de praktijk ervaren. 

Duur 

De training bestaat uit 2 trainingsdagen en duurt van 

09:30 uur tot 16:30 uur. 

Je ontvangt voor aanvang het studieboek en de 

toegangscode voor Key Trainer. 

 

Resultaat 

Na afloop van de cursus: 

 ken je het gedachtegoed en principes van Agile; 

 ben je bekend met de levenscyclus van een Agile 

Scrum project en alternatieve indelingen; 

 ken je de beschikbare technieken voor plannen en 

beheersen, inclusief voor- en nadelen; 

 weet je welke rollen en verantwoordelijkheden er 

zijn in een Agile Scrum project; 

 ben je na enige zelfstudie voldoende voorbereid 

op de examens. 

Voorkennis 

Er zijn geen eisen aan jouw vooropleiding. MBO+ 

werk- en denkniveau raden wij aan. Ervaring met 

projecten is een pre. 

Inhoud 

 Agile Scrum: aanpak & smaken 

 Het Scrum team 

 Scrum gebeurtenissen 

 Artefacten en incrementen 

 Requirements, schatten en planning 

 Monitoren van projecten 

 Geavanceerde Scrum concepten 

 

Werkwijze 

De training wordt verzorgd door een enthousiaste, 

geaccrediteerde trainer met veel ervaring als 

projectmanager. Hij/zij leidt je stap voor stap door de 

theorie en brengt deze tot leven door de koppeling 

naar aansprekende praktijkvoorbeelden & -

opdrachten. 

Wil je het examen doen? Dan kun je je met Key 

Trainer optimaal voorbereiden. 
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Materialen 

Inbegrepen bij de training zijn: 

 het handige Nederlandse theorieboek ‘Succes met 

Scrum’ van Wouter Tengeler 

 de cursusmap met de kleurenafdruk van de 

gebruikte dia’s 

 de toegangscode voor een jaar lang onbeperkt 

gebruik van de online leeromgeving Key Trainer 

 gerichte toetsen 

 dagelijkse herhaaloefeningen 

 uitgebreide vragenbank + proefexamens 

 naast browser, ook ondersteuning voor 

Android & Apple devices 

 koffie/thee/frisdrank en lunch (open-rooster) 

 

Studiebelasting 

Om de stof goed tot je te nemen raden wij je aan enig 

lees- en studiewerk te doen. De verwachte 

inspanning bedraagt ongeveer 6 – 12 uur. 

Examen 

Als je het Agile Scrum Foundation examen wilt doen, 

dan kan dat – op afspraak – iedere werkdag tussen 

9:00 en 16:30 bij Key Result of 24/7 op een locatie 

naar keuze. Je kunt je hiervoor aanmelden via 

www.keyresult.nl. 

 

Daarnaast kun je ook het examen PSM I doen. Je kunt 

je hiervoor aanmelden via de website van 

www.scrum.org. De examens zijn niet bij deze 

training inbegrepen. 

Kwaliteit 

Veel van onze trainingen zijn onder het 

kwaliteitsmodel van APMG opgezet. De Agile Scrum 

training hebben wij van dezelfde kwaliteit voorzien 

net als al onze andere trainingen. 

Je bent dus verzekerd van uitstekend lesmateriaal en 

ervaren trainers die weten waarover zij het hebben. 

Wat anderen zeggen 

“Een echte eye opener. Als projectmanager in de ICT 

gaat mij dit enorm helpen in mijn dagelijkse werk.” 

“Ik verwacht dat ik met Agile Scrum de 

verwachtingen van mijn klanten beter kan managen.” 

“Eindelijk een manier van projecten doen waarmee je 

altijd op tijd levert.” 

“Die LEGO simulatie is briljant! Je ervaart Scrum en 

wil direct met Scrum aan de slag” 

Vervolgstudies 

Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen 

en producten zijn een logisch vervolg: 

 AgilePM® Foundation 

 IPMA D 

 PRINCE2® Foundation 

 Profile Dynamics® - Persoons-/Teamprofiel 

Informatie 

Voor meer informatie over de inhoud, locaties, 

prijzen, offertes en inschrijvingen kun je terecht bij: 

Key Result 

Markerkant 13-36 

1314 AN  Almere 

T: 036 – 750 1777  

E: info@keyresult.nl  

I: www.keyresult.nl 
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