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Leading SAFe 5.1 + examen

Cursusduur: 2 Dagen      Cursuscode: SAFE

Beschrijving:

In deze tweedaagse cursus krijgen de deelnemers de kennis die nodig is om een Agile transformatie te leiden aan de hand van het Scaled
Agile Framework 5.1®, met de onderliggende principes van lean en agile denken voor het gehele product ontwikkelingsproces. 

Na deze cursus heeft u een goed begrip van zowel de principes als de praktijk, waarbij het Framework ondersteuning biedt aan Lean-Agile
Programma’s, Agile Scaling, Lean-Agile Program Portfolio Management, en Leiderschap in Scaling. Kortom het vormen van een volledige
Agile Enterprise.

Doelgroep:

De cursus is bedoeld voor mensen die in grote mate betrokken zijn bij het opschalen van agile binnen de organisatie. Dit zijn onder meer
executives, managers, consultants, Lean-Agile Leiders en Agile change agents. Maar iedereen die in de context van dit framework gaat werken
wordt aangeraden deze cursus te volgen, om de totaal andere manier van werken te kunnen plaatsen, en een gezamenlijk begrippenkader te
krijgen.

Doelstelling:

Na de  training: Weten de deelnemers welke vaardigheden nodig zijn voor de
transitie naar een Agile organisatie

Kunnen de deelnemers Lean, Agile en Product Development
Flow principes toepassen om zo productiviteit, medewerker Hebben de deelnemers de kennis om zelf te beginnen met het
tevredenheid, time-to-market en kwaliteit te verbeteren toepassen van SAFe binnen hun eigen organisatie, gefundeerd door

theorie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten van de trainer

Vereiste kennis en vaardigheden: Examens en certificering

Deze opleiding veronderstelt fundamentele kennis van agile
principes en het Scrum framework, bij voorkeur aangevuld met
praktijkervaring.

Cursusinhoud:

Introducing SAFe Implementing an ART Building an agile Portfolio
Embracing Lean-Agile mindset Experiencing PI Planning Building Really Big Systems
Understanding SAFe principles Executing and releasing value Leading a Lean-Agile enterprise

Nadere informatie:
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