Agile Scrum Foundation – Zelfstudie
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. Na
aanmelding ontvang je het zelfstudiemateriaal en toegang tot ons unieke Key Trainer™systeem: een online leeromgeving die je stap voor stap door de lesstof begeleidt. Natuurlijk
sta je er tijdens je studie niet alleen voor: onze ervaren trainers staan klaar om vragen te
beantwoorden en extra uitleg te geven. Ofwel zelfstudie met docent!
Doelgroep

Voorkennis

Je bent (aankomend) teamleider of projectleider/-

Er zijn geen eisen aan jouw vooropleiding. MBO+ werk-

manager en werkt in een dynamische omgeving

en denkniveau raden wij aan. Ervaring met projecten

Je wilt jouw kennis verbreden en leren wat Agile

is een pre.

werken voor jou in projecten kan betekenen en de

Inhoud

kracht van Scrum in de praktijk ervaren.



Les 1.

Inleiding tot Agile



Les 2.

Scrum theorie

Duur



Les 3.

Scrum planning

De studieduur is volledig afhankelijk van jouw eigen



Les 4.

Scrum voortgangsbewaking

studietempo en het kennisniveau waarover je reeds



Les 5.

Scrum toepassen

beschikt. Je kiest jouw eigen studietempo en plant zelf



Les 6.

Examenvoorbereiding ASF

wanneer je welke lessen wilt doen.



Les 7.

Examenvoorbereiding PSM I

De totale doorlooptijd varieert van ongeveer 2 weken
tot 3 maanden. Met 1 jaar toegang tot de online
leeromgeving Key Trainer heb je ruim voldoende tijd.
Resultaat
Na afloop van de cursus:


ken je het gedachtegoed en de 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

Werkwijze

beheersen, inclusief voor- en nadelen;

De leerstof is opgedeeld in beknopte, overzichtelijke

weet je welke rollen en verantwoordelijkheden er

lessen. Per les bestudeer je de relevante hoofdstukken

zijn in een Agile Scrum project;

uit het meegeleverde boek. Iedere les sluit je

ben je na enige zelfstudie voldoende voorbereid

vervolgens af met een toets om jouw kennisniveau van

op zowel het Agile Scrum Foundation als PSM I

de onderwerpen te bepalen. Na afloop van alle lessen

examen.

heb je de mogelijkheid om onbeperkt te oefenen.
Wil je het examen doen? Dan kun je je met Key Trainer
optimaal voorbereiden.
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Materialen

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

Inbegrepen bij de training zijn:

inbegrepen.







het handige Nederlandse theorieboek ‘Succes met
Scrum’ van Wouter Tengeler

Kwaliteit

de studiewijzer met uitleg over het gebruik van

Veel

Key Trainer en instructies voor de studieaanpak;

kwaliteitsmodel van APMG opgezet. De Agile Scrum

de toegangscode voor een jaar lang onbeperkt

zelfstudie hebben wij van dezelfde kwaliteit voorzien.

gebruik van de online leeromgeving Key Trainer:

Je bent dus verzekerd van uitstekend lesmateriaal en

 gerichte toetsen & dagelijkse herhalingen

ervaren trainers die weten waarover zij het hebben.

van

onze

trainingen

zijn

onder

het

 dagelijkse herhaaloefeningen
 uitgebreide vragenbank
 Officiële proefexamens van EXIN en Scrum.org

Wat anderen zeggen

 naast browser, ook ondersteuning voor

“Het materiaal is zeer verzorgd en met aandacht
samengesteld. De trainers reageren snel en nemen de

Android & Apple devices

moeite om echt uitleg te geven. Natuurlijk ben ik
ruimschoots geslaagd. Klasse.”
“Je moet even wennen aan de aanpak. Maar als je
eenmaal bezig bent dan werkt het ook echt. En de
online leeromgeving Key Trainer is echt geweldig. Een
absolute aanrader.”
Vervolgstudies
Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen
en producten zijn een logisch vervolg:
Studiebelasting



AgilePM® Foundation

De cursus bestaat uit 7 lessen met een geschatte



IPMA D

studiebelasting van ongeveer 2 - 4 uur per les, met



PRINCE2® Foundation

uitzondering van de examenvoorbereidingen en



Profile Dynamics® - Persoons-/Teamprofiel

exclusief het maken van de Key Trainer opdrachten.
Informatie
Examen

Voor meer informatie over de inhoud, locaties, prijzen,

Als je het Agile Scrum Foundation examen wilt doen,

offertes en inschrijvingen kun je terecht bij:

dan kan dat – op afspraak – iedere werkdag tussen
9:00 en 16:30 uur bij Key Result of 24/7 op een locatie

Key Result

naar keuze. Je kunt je hiervoor aanmelden via

Markerkant 13-36

www.keyresult.nl.

1314 AN Almere
T: 036 – 750 1777
E: info@keyresult.nl

Je kunt daarnaast ook het examen PSM I doen. Je kunt
je

hiervoor

aanmelden

via

de

website

van

I: www.keyresult.nl
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