Agile Project Management® Foundation
Training & certificering

IN-CONTROL
De training

Voor wie?

Bedrijven en organisaties willen dat projecten steeds sneller

Wilt u ook met zelfsturende (project) teams aan de slag?

toegevoegde waarde realiseren. Om dat te kunnen doen is

Dan is Agile PM nuttig voor u.

een andere mindset en een andere aanpak nodig dan de
traditionele projectaanpak, waarin de projectmanager veelal

Het framework laat zien laat zien hoe 1 of meerdere zelf

een sturende taak heeft en taken delegeert aan team en/

organiserende teams stapsgewijs resultaat kunnen leveren.

of individuele teamleden. In een agile project of - traject
faciliteert en coördineert de (project)manager een of meer zelf

Agile PM is heel goed te combineren met Scrum. Vooral als

organiserende teams die stapsgewijs een oplossing realiseren.

meerdere teams samen aan een oplossing werken. Omdat

Zo komt in nauwe samenwerking met de klant eerder een beter

naast het iteratief ontwikkelen ook expliciet aandacht is voor

bruikbare oplossing tot stand.

de inrichting van de teams en de kaders waarbinnen zij gaan
werken zorgt Agile PM voor afstemming en control.

Het Agile Project Management framework is een framework
dat de flexibele agile manier van werken combineert met de

In de training wordt ook aandacht besteed aan de veranderende

noodzaak om “in-control” te blijven.

rol van de (project)manager in een agile traject: van sturend
naar faciliterend.

En juist dat maakt het framework nuttig en interessant voor u
als projectmanager of als lid van een zelf organiserend team!

Wat leert u?

Trainingsdata, -tijd & locatie

Tijdens deze training bespreken wij uitgebreid de theorie

De training wordt klassikaal gegeven door een ervaren

van - en de gedachte achter het Agile en het Agile

Agile projectmanager trainer en neemt 2 werkdagen of

Projectmanagement Framework met een duidelijke focus

4 avonden in beslag.

op de rol van Project Manager. U krijgt voldoende ruimte om
kennis en ervaring te delen met collega deelnemers.

Het examen kan in overleg met de deelnemers aan het
eind van de 2e trainingsdag of op een zelf te kiezen tijdstip

Omdat u vooral leert door te doen wisselen we theorie af met

worden afgelegd.

korte opdrachten waarin we de Agile theorie en technieken
toepassen.

Zo krijgt u inzicht in de Agile technieken en hulpmiddelen en

Data zie: https://promista.nl/training-opleiding
Tijd:

09.00 – 16.30

Locatie:

Anthonie Fokkerstraat 5, 3772 MP Barneveld

hoe die in specifieke (project) situaties toe te passen.
Voor in-company uitvoering (interessant vanaf 5 deelnemers)

Andere Agile trainingen in ons aanbod

worden data, tijd en locatie in overleg vastgesteld

• Scrum Master: voor alle mensen die werken in een Agile/
Scrum ontwikkelteam. In het bijzonder in de rol van Scrum

Investering:

master.

€ 1095,00 per persoon inclusief handboek, trainingsmap en

• Agile BA Foundation: speciaal voor business analisten die

examen.

werken in een Agile omgeving.
Wilt u meer informatie of wilt u deze training als in-company

Inbegrepen:

training organiseren?

De deelnemers ontvangen:

René Bosschers, 06 421 24 715 | rbosschers@promista.nl.

• Agile Project Management Handbook V2 (Engelstalig)
• Digitale trainingsmap met slides en opdrachten
• Examen AgilePM® Foundation
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