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Agile Scrum Foundation + examen

Cursusduur: 2 Dagen      Cursuscode: SCRUM-F

Beschrijving:

EXIN Agile Scrum Foundation is een certificering die de kennis over Agile methodes, gecombineerd met
de kennis over de Scrum praktijk, erkent. Agile Scrum richt zich op het behalen van het doel door
succesvol samen te werken. Agile methodes zijn populair bij software ontwikkeling en worden steeds
vaker gebruikt in andere werkvelden. De Scrum manier van werken houdt in het samenstellen van een
multidisciplinair team dat zichzelf organiseert en dat aan het eind van een sprint een werkend product
oplevert. 
De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met de kennis over de
scrum praktijk. Aansluitend aan de training Agile Scrum Foundation heeft u de mogelijkheid van het afleggen van het door EXIN gecertificeerde
examen Agile Scrum Foundation.

Doelgroep:

De Agile denkwijze is vooral bekend op het gebied van software ontwikkeling, maar de principes worden steeds meer toegepast bij projecten in
andere werkvelden. Scrum is de meest toegepaste Agile methode en de module is geschikt voor alle professionals die op de hoogte willen
blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van IT en Project Management. De certificering is specifiek geschikt voor mensen
die werkzaam zijn in de volgende gebieden: Project Management; Software ontwikkeling; IT Service Management en Business Management.

Examens en certificering

Vervolgcursussen:

Let op: Deze training heeft veel overlap (ongeveer 80%) met de volgende trainingen:

SCRUM-M, Master
SCRUM-PO, Scrum Product Owner

Cursusinhoud:

Introductie van Agile en Scrum Scrum planning Advanced Scrum concepts
Scrum practices Monitoring Scrum projects

Extra informatie:

Het cursusmateriaal wordt gedeeltelijk in e-book formaat verstrekt. Het is dus noodzakelijk dat u een tablet e/o smartphone meeneemt naar de
cursus.
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Nadere informatie:

Neem voor nadere informatie of boekingen contact op met onze Customer Service Desk  030 - 60 89 444
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