Agile Scrum, Lean, DevOps en SAFe
Kies de juiste Agile methode

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 november 2020 - Rosmalen
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management, IT & Data
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants,
Overheidsaccountants, Controllers
Niveau
Fundamental



Finance in business

Datum en locatie
17 november 2020 - Rosmalen

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Als RC ontvangt u het ledentarief.

Inhoud
Wat is het verschil tussen Scrum en Agile? Kan ik Agile combineren met PRINCE2? Maar dat is
toch Lean waar je het nu over hebt? Hoe zit dat eigenlijk met het Spotify model en DevOps? En
wat is dan Kanban of eXtreme Programming? Moet je als grote organisatie SAFe implementeren?
Is Agile alleen in IT toepasbaar?
Deze cursus geeft u inzicht in de verschillende Agile methoden en hoe u deze in uw omgeving
kunt toepassen en beheersbaar kunt houden.

Doelstelling
Na deze cursus heeft u inzicht in de Agile organisatie. U weet welke methodes en technieken er
zijn en hoe deze schaalbaar binnen de organisatie worden toegepast. U heeft kennis van de
rollen, functies en de toepassing van deze termen in de verschillende methodieken. Daarnaast
weet u waar u op moeten letten als controller of auditor bij een Agile aanpak.

Inhoud
De volgende vragen worden aan de orde gesteld:
Wanneer wordt een verandering als project aangepakt?
Wat zijn de verschillende schaalbare mogelijkheden bij een Agile aanpak?
Welke methoden zijn er om Agile te managen:
o IPMA
o Scrum en Kanban
o Scrum-of-Scrums of LeSS
o DevOps of Spotify
o Scaled Agile Framework - SAFe
Lean principes en focus in een Agile omgeving:
o Welke Lean principes worden in een projectorganisatie toegepast?
o Wat is de focus van Lean leadership?

Binnen de organisatie moeten we afspraken maken over tijd, geld, scope, kwaliteit,
baten/business case en risico's.
o Hoe worden deze afspraken vastgelegd en bewaakt in de verschillende methoden?
o Welke methode past het best bij de probleemstelling?
o Welke methode past het best bij de cultuur en het volwassenheidsniveau van de
organisatie?
o Hoe gaan we om met wijzigingen en voortschrijdend inzicht bij de verschillende
methoden?
De veranderingen, vernieuwingen en verbeteringen moeten in balans zijn met de operatie.
o Hoe verloopt het proces van Agile plannen en prioriteren?
o Hoe controleer je zelfsturende teams?
o Welke eisen kun je stellen aan rapportages, security, kwaliteitscontroles?

Bestemd voor
Iedere professional die wil weten hoe Agile methoden schaalbaar zijn en beheersbaar blijven.

Docenten

Richard Hoedeman
Agile expert

Locatie
De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch in Rosmalen

Adres
Fletcher Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch
Burgemeester Burgerslaan 50
Rosmalen
Telefoonnummer
(073) 52 19 159

E-mailadres
sales@fletcherhotelshertogenbosch.nl



Routebeschrijving

