De Agile Scrum methode
Pas de Agile Scrum methodiek toe!

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 september 2019 - Nieuwegein
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, MKBaccountants, Overige financieel professionals,
Controllers, Auditor
Niveau
Fundamental



Finance in business

Datum en locatie
17 september 2019 - Nieuwegein

17 september 2019 - Nieuwegein

Inschrijven

RC's ontvangen een korting van 100 euro op de prijs voor niet-leden
Een reactie van een vakgenoot: "Zeer goede presentatie en presentator! Van begin tot
einde zeer boeiend qua inhoud en hoe het werd gebracht! Geweldig!"

Inhoud
Meer en meer projecten gaan over op agile ontwikkeling. Het uitgangspunt van agile is dat we op
een zeer efficiënte manier oplossingen creëren van zeer hoge kwaliteit. De klant bepaalt die
kwaliteit en wil de oplossing op een vastgestelde tijd voor een vaste prijs. Om dit te bereiken
moeten we alle verschillende disciplines van ontwikkeling op de juiste agile manier uitvoeren. Er
zijn vele agile methodieken zoals Scrum, eXtreme Programming (XP) en Kanban. Scrum is
verreweg de bekendste en populairste methode.

Doelstelling
Na deze cursus heeft u inzicht in het Scrum framework en daarnaast kent u ook de verschillen en
de veel gemaakte combinaties in agile methoden. Scrum kent multidisciplinaire teams die in korte
sprints werkende resultaten opleveren. Hoewel de theorie van Scrum simpel is, loopt men in de
praktijk toch snel tegen uitdagingen en valkuilen aan. We bespreken wat er bij komt kijken, hoe
we Scrum op een succesvolle manier kunnen invoeren en toepassen. Het gaat daarbij vooral ook
om de mindset en het bijbehorende gedrag.

Inhoud
Er is ruimschoots aandacht voor:
Wat is Scrum, de historie?
Waarom gebruiken we Scrum en waarom is het zo populair?
De agile manier van werken ten opzichte van traditioneel.
De verschillende rollen:
o Product Owner,
o Scrum Master en
o het self-organizing development team.
Inzicht in de specifieke Scrum ceremonies zoals:
o de Sprint planning,
o de dagelijkse Scrum sessie,
o de Sprint Review sessie en
o de Retrospective bijeenkomst.

De Product Backlog met de functionele requirements
Prioriteren met MoSCoW en inschatten met Storypoints
Oefening met Planning Poker en Backlog Refinement
De Definition of Done, wanneer zijn we klaar?

Bestemd voor
Iedere financiële professional (zonder/beperkte ervaring rondom Scrum) die kennis van het
Scrum framework wil krijgen.

Docenten

Richard Hoedeman
Agile expert

Locatie
De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Telefoonnummer
(030) 604 48 44

E-mailadres
sales@fletcherhotelnieuwegein.nl

Website
https://www.fletcher.nl



Routebeschrijving

