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OMSCHRIJVING

Introductie
Agile Project Management, gebaseerd op DSDM Atern, is een innovatieve benadering van
projectmanagement, die helpt mensen helpt om eﬀectiever met elkaar samen te werken om samen bedrijfsdoelstellingen te bereiken. In tegenstelling tot een
traditionele Project Management aanpak, worden in deze methode het tijdskader, de kosten en de kwaliteit in de vroege beginfase van het project vastgelegd.
Agile Project Management biedt:
een aanpak die wendbaarheid biedt, maar met behoud van de concepten, opleveringmethode en project management methodologie.
is een agile aanpak die hand in hand en volledig complementair kan toegepast worden, samen met een meer geformaliseerde projectmanagement methode
zoals PRINCE2.
De foundation opleiding focust zich op de nodige kennis en begrip van de Agile Project Management methode met als doel het kunnen herkennen en onderscheid
maken tussen de belangrijkste elementen van deze aanpak.
Hiervoor worden op een praktijkgerichte wijze de Agile Project Management filosofie, principes, processen, mensen, producten, technieken en begeleiding
bijgebracht.
Het Agile PM Foundation Examen
Deze opleiding is eveneens dé voorbereiding op het afleggen van het "Agile PM Foundation examen" dat u op het einde van de laatste opleidingsdag (of avondsessie)
ook daadwerkelijk kan afleggen. Het examengeld voor het 'Agile PM Foundation examen' zit vervat in het inschrijfgeld van de opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Projectmanagers met ervaring,
(Agile) teamleden die willen Agile Project Managers geworden

Voorkennis
Het is wenselijk, maar niet noodzakelijk, dat de deelnemers reeds enige prakijkervaring betreffende projectmanagement.

Methodologie
In deze opleiding wordt afgewisseld tussen een uiteenzetting van Agil PM concepten (60% van de opleidingstijd) en praktijkvoorbeelden (40%)
Deze opleiding is eveneens dé voorbereiding op het afleggen van het "Agile PM Foundation examen" dat u op het einde van de laatste opleidingsdag (of avondsessie)
ook daadwerkelijk kan afleggen.
Aantal deelnemers tot deze opleiding wordt - omwille van didactische redenen - beperkt tot maximum 12 deelnemers!
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PROGRAMMA
Tijdens de opleiding ligt de focus op praktische invulling van de AGILE PM methode. Dit wordt gerealiseerd door middel van opdrachten en oefeningen. De training zal
de AGILE PM termen behandelen en zal deelnemers voorbereiden op het succesvol afleggen van het AGILE PM Foundation examen hierbij ligt de focus op volgende
topics:
Deel 1: Choosing the right approach, Agile PM - the basics, Roles and Responsibilities,
Preparing for Agile Project Management,
Oefeningen: Your agile concerns and issues, Outline the project , Identifying the business roles
Deel 2: Agile PM Process and Products, Communication, Prioritisation on and Timeboxing,
Oefeningen: PAQ and Risks, Terms Of Reference, Facilitated workshop on stakeholder
communication
Deel 3: Agile PM Control, Requirements and Estimating, Agile Planning,
Oefeningen: MoSCoW priorisation, Delivery Planning, AGILE PM Foundation exam, Course Conclusion
Deze opleiding is eveneens dé voorbereiding op het afleggen van het "Agile PM Foundation examen" dat u op het einde van de laatste opleidingsdag (of avondsessie)
ook daadwerkelijk kan afleggen.
SBM and ESCALA, both brands of the Syntra West group, is an affiliate of QRP Management Methods International for Agile PM.
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PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

SBM Gent

T: 078/353 653

Tramstraat 63

F: 050/403061

9052 Zwijnaarde

info@syntrawest.be

dinsdag 26/11/2019

09:00

12:00

dinsdag 26/11/2019

13:00

16:00

dinsdag 03/12/2019

09:00

12:00

dinsdag 03/12/2019

13:00

16:00

dinsdag 10/12/2019

09:00

12:00

dinsdag 10/12/2019

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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