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AgilePM® 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 zelfstudie iets voor jou. Na 

aanmelding ontvang je het zelfstudiemateriaal en toegang tot ons unieke Key Trainer™-

systeem: een online leeromgeving die jou stap voor stap door de lesstof begeleidt. 

Natuurlijk staat je er tijdens de studie niet alleen voor: onze ervaren trainers staan klaar om 

vragen te beantwoorden en extra uitleg te geven. Ofwel zelfstudie met docent.  

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 het AgilePM 

Foundation certificaat halen. 

Duur 

De studieduur is volledig afhankelijk van jouw eigen 

studietempo en het kennisniveau waarover je reeds 

beschikt. Je kiest je eigen studietempo en plant zelf 

wanneer je welke lessen wilt doen. 

De totale doorlooptijd varieert van ongeveer 2 weken 

tot 3 maanden. Met 1 jaar toegang tot de online 

leeromgeving 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 

project en alternatieve indelingen; 

 weet je welke managementproducten worden 

geproduceerd tijdens een Agile project en wat het 

doel van elk is; 

 ken je de beschikbare technieken, inclusief voor- 

en nadelen; 

 weet je welke rollen en verantwoordelijkheden er 

zijn in een Agile project; 

 ben je na enige zelfstudie voldoende voorbereid 

op het gelijknamige examen. 

Voorkennis 

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

en denkniveau raden wij aan. Ervaring met projecten 

is een pre. 

Inhoud 

 Agile: aanpak & smaken 

 Agile Project Management – de basis 

 Rollen & verantwoordelijkheden 

 Processen en producten 

 Communicatie 

 Prioriteren en timeboxing 

 Projectbeheersing 

 Requirements, schatten en planning 

 

Werkwijze 

De leerstof is opgedeeld in beknopte, overzichtelijke 

lessen. Per les bestudeer je de relevante hoofdstukken 

uit het meegeleverde boek. Iedere les sluit je 

vervolgens af met een toets om jouw kennisniveau van 

de onderwerpen te bepalen. Na afloop van alle lessen 

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 

Het zelfstudiepakket bestaat uit: 

 het handige theorieboek ‘De Sleutel tot 

Projectmanagement – AgilePM® ontsloten’; 

 de studiewijzer met uitleg over het gebruik van 

Key Trainer en instructies voor de studie aanpak; 

 de toegangscode voor een jaar lang onbeperkt 

gebruik van de online leeromgeving Key Trainer: 

 gerichte toetsen & dagelijkse herhalingen 

 dagelijkse herhaaloefeningen 

 uitgebreide vragenbank 

 2 officiële APMG proefexamens 

 naast browser, ook ondersteuning voor 

Android & Apple devices 

 

Studiebelasting 

De cursus bestaat uit 10 lessen met een geschatte 

studiebelasting van ongeveer 2 - 4 uur per les. 

Examen 

Indien je het AgilePM Foundation examen wilt doen, 

dan kan dat - op afspraak - iedere werkdag tussen 9:00 

en 16:30 bij Key Result. Je kunt je daarvoor aanmelden 

via www.keyresult.nl. Het examen is niet bij deze 

training inbegrepen. 

Examengarantie 

Heb je de instructies uit de studiewijzer gevolgd en 

slaag je onverhoopt niet, dan kun je kosteloos 

herkansen; net zolang totdat je het examen wel hebt 

gehaald. 

Kwaliteit 

Het lesmateriaal is ontwikkeld volgens de laatste 

inzichten, technieken en best practices voor 

afstandsonderwijs. De betrokken ontwikkelaars en 

begeleiders beschikken over jarenlange praktijk-

ervaring als projectmanager en trainer. En daar 

profiteer je van. 

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 Project Management 

sneller en voorspelbaarder resultaat kan leveren met 

meer tevreden gebruikers.” 

“Eindelijk een manier van projecten doen waarmee je 

altijd op tijd levert. Deadlines zijn nu haalbaar.” 

Vervolgstudies 

Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen 

en producten zijn een logisch vervolg: 

 AgilePM® Practitioner 

 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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