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SCRUM Product Owner + examen

Cursusduur: 2 Dagen      Cursuscode: SCRUM-PO

Beschrijving:

Bent u de (toekomstige) Product Owner van een  Scrum-traject? Of bent u anderzins  direct of indirect  betrokken bij een Scrum traject vanuit
een business perspectief? Heeft u al (enige) ervaring in het werken als Scrum Product Owner, maar bent u nog niet gecertificeerd? 
Dan is deze training geschikt voor u.
De Product Owner vertegenwoordigt de klant binnen het Scrum team. Hij/Zij zorgt er voor dat het team met de juiste visie naar het project kijkt.
Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de  user stories en deze te prioriteren in een product backlog.
De training Professional Scrum Product Owner geeft u kennis en begrip omtrent de rol van Product Owner, alsmede het belang van de rol
binnen het Scrum team. In deze opleiding leert u de basisvaardigheden voor het definiëren en managen van een geprioriteerde product
backlog en het creëren van accurate en realistische  (release) plannen. Door middel van praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen doet u
kennis en ervaring omtrent de rol van Scrum Product Owner zodat u deze direct kan inzetten in uw eigen organisatie.

Doelgroep:

De Scrum Product Owner training is geschikt voor (Product) Managers die verantwoordelijk zijn voor het optimaliseren van de waarde van hun
producten Maar ook  voor eindgebruikers, key-users, businessanalisten en informatiemanagers.

Doelstelling:

Aan het einde van de training bent u tot het volgende in staat: U kunt optreden als Product Owner voor Scrum Teams en
stakeholders met diepgaand begrip van uw rol. 

U kunt benoemen hoe de iteratief-incrementele principes door
Scrum worden ingevuld. U weet in te schatten hoe Scrum organisatiebrede Business Agility

verhoogt. 
U weet te beschrijven welke elementen Scrum onderkent, de
samenhang ervan en hoe deze productiviteitsverhogend werken. U kunt zelfstandig denken in termen van goede toepassing van het

Scrum framework voor productbeheer.
U kunt beschrijven hoe de Scrum-fundamenten van belang zijn
voor incrementeel productbeheer en deze creatief naar uw eigen
praktijksituatie vertalen. 

Examens en certificering

Na het volgen van de training Scrum Product Owner bent u in staat
om uw PSPO-certificering af te ronden door middel van een officieel
examen. Dit examen is bij de prijs inbegrepen en kunt u tot twee
weken na het volgen van de training online afleggen.

Cursusinhoud:

Waarom Agile? Wat bepaalt en beïnvloedt ‘Value’ in Requirementstechnieken Releaseplanning,
Basics: Scrum en complexiteit softwareontwikkeling? forecasting en monitoring in Scrum 
Hoe maak je Vision statements? Wat is de bijzondere rol van de Product Hoe verbetert Scrum de Total Cost of

Owner in het Scrum framework, onder Ownership?
andere in relatie tot de (overige) Voorbereiding op het PSPO I (
stakeholders? Professional Scxrum Product Owner I
Een Agile visie op productmanagement assessment)
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Extra informatie:

Let op: Deze training heeft veel overlap (ongeveer 80%) met de volgende trainingen:SCRUM-F, Agile - Scrum FoundationSCRUM-, Scrum
Master

Nadere informatie:

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