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Brochure
Training Agile

Wat is Agile?

Een ander belangrijk doel is het zo goed mogelijk
benutten van de creativiteit van de teamleden. Agile
wordt veel gebruikt bij projecten die moeilijk te

Agile is een manier van organiseren van projecten die

plannen, ontwerpen en beheersen zijn.

uitgaat van korte, iteratieve fases en een intensieve
samenwerking binnen het projectteam.

Agile voor niet-ICT-projecten?
Agile komt dus oorspronkelijk uit de ICT.

De essentie van Agile is dat projectteams niet met vooraf

De methode werkt vooral goed in projecten waarbij

compleet uitgewerkte projectafspraken werken. In plaats

iets in opeenvolgende stappen ontworpen en gemaakt

daarvan besluit je per cyclus waar aan gewerkt wordt in

moet worden. Om een idee te geven: dit kan naast soft-

het project. Scrum is een van de bekendste stromingen

ware ook hardware, een website, kunstwerk, uitvinding,

binnen Agile. In de cursus behandelen we naast Scrum

een onderzoeksopstelling, een design artikel, speelgoed

ook andere belangrijke Agile-methodes, zodat je een

of een nieuwe machine zijn.

goed overzicht hebt.
Recent zijn er initiatieven gestart om Agile ook toe te
Agile is ontstaan binnen softwareontwikkeling en ICT-

passen in administratieve omgevingen, of in de

projecten. Tegenwoordig wordt het veel breder toegepast,

marketing en communicatie.

bijvoorbeeld bij onderzoeks- en innovatieve projecten,
voor organisatieverbeteringen, productontwikkeling en

Ook in de zorg, bij de overheid, in de bouw en bij

allerlei projecten in de creatieve sector.

ondersteunende afdelingen in het algemeen blijkt in
sommige situaties Agile-werken voordelen te bieden.

Het doel van Agile is om binnen een veranderlijk project

Wel moet de Agile methode dan soms worden aan-

toch grip te houden en tot een zo goed mogelijk (lees:

gepast aan de situatie. In de cursus wordt dit verder

beter) resultaat te komen.

behandeld.

De trainingen worden gegeven door vier ervaren docenten die ieder meer dan 20 jaar ervaring hebben als projectleider en al
minstens 10 jaar werken als trainer en consultant. Lees hun C.V.’s op pagina 3.
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Voor wie?

E-learning en examen

Iedereen kan deelnemen aan de één-daagse training

Om je kennis te verdiepen, kun je aansluitend aan de

Agile. Er is geen voorkennis of ervaring met projecten

trainingsdag online een e-learningmodule volgen en

vereist. Wel raden we iedereen aan ook de reguliere

een examen afleggen. Reken op ongeveer drie uur

training Projectmanagement & Projectmatig werken te

studietijd voor het volgen van de online lessen en het

volgen: de basiselementen van projectmatig werken

afleggen van het examen. Als je slaagt, ontvang je het

komen in de Agile-training namelijk niet aan bod.

Agile certificaat.

Op www.projectmanagement-training.nl vind je alle

De e-learningmodule is niet verplicht en ook niet

informatie over ons cursusaanbod. Als je twijfelt welke

noodzakelijk voor een goed begrip van Agile. Na de

cursus het meest geschikt voor je is, neem dan even

trainingsdag kan je aan de slag met Agile werken.

contact met ons op.

Voor deze cursus kan je je via ons webformulier aanmelden:
https://www.projectmanagement-training.nl/inschrijven

Programma
Kennis:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is Agile? Wat is Scrum?
Het Scrum-framework
Agile versus traditionele projecten (watervalmodel)
De stappen in een Agile-project
De rollen en taken in een Agile-team
Oefenen met de Agile-simulatie
Agile-stromingen (XP, Scrum, DSDM e.a.)
Agile-project inpassen in een organisatie
Het maken van een (Agile) planning
Bewaken van de kwaliteit en snelheid van je Agile-project
Nadelen, risico’s en beperkingen van Agile-methodieken
Hulpmiddelen en tools voor de uitvoering van een Agile-project
Online Agile-examen (optioneel)

Cursusmateriaal

E-learningmodule

•
•
•

•
•
•
•

Hand-out en syllabus
Agile-simulatie
E-learningmodule

Agile- en Scrum-overview en naslagwerk
Agile-stromingen (o.a. XP, Scrum, DSDM, PRINCE 2 Agile)
Inleiding op Scaling Agile (Agile bij grotere projecten)
Examen Agile

Na de training weet je:
•
•
•

Wat Agile inhoudt en wanneer het in te zetten of juist niet
Hoe een Agile-project op te zetten en tot een goed einde te brengen
Welke randvoorwaarden nodig zijn om een Agile-project tot een succes te maken
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De trainers
Everdien Breken (1960) (MSc, MA) heeft Geodesie gestu-

Wouter

deerd aan de Technische Universiteit Delft (1987) en Fine

Projectmanagement-training.net. Hij studeerde technische

Baars

(1969)

(MSc.)

Art aan de Masteropleiding van de Hogeschool voor de

bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven

Kunsten Utrecht (2010). Zij werkte vanaf 1987 als consul-

en maakte daar voor het eerst kennis met de theorie van pro-

tant en specialist Geografische Informatiesystemen, waar

jectmanagement. Na zijn studie heeft hij in diverse projecten

ze al snel ook de rol van projectmanager op zich nam. Als

gewerkt, eerst als projectmedewerker maar al snel als pro-

projectleider heeft zij gewerkt voor zowel profit als not-for-

jectleider of projectmanager. Hij deed onder andere projec-

profit organisaties. Ook heeft ze ervaring als lijnmanager in

ten voor KPN, Waag Society, de Europese commissie, diverse

de not-for-profit. Zij is sinds 2006 zelfstandig ondernemer

universiteiten en musea en vele kleinere organisaties. Hij is

en concentreert zich momenteel op het leiden van Inter-

gespecialiseerd in kleine tot middelgrote bedrijven, startups,

net projecten en projecten in de wereld van de beeldende

non-profit, duurzaamheid en de creatieve sector maar kent

kunst. Daarnaast is zij Prince2 trainer en is ze als trainer

het hele veld van projectmanagement, van improvisatie via

verbonden aan www.projectmanagement-training.nl. Ook

Agile tot en met Prince2 en Ipma. Wouter Baars is auteur

treedt zij op als coach van beginnend projectmanagers.

van het open source handboek voor Projectmanagement.

is

oprichter

van

Haar specialiteiten binnen projectmanagement zijn: internet
projectmanagement, Prince2 projecten en kunstprojecten.

Paul de Waal (1959) heeft na zijn opleiding tot onderwijs-

Roel Janssen (1973) (MSc.) studeerde technische bedrijfs-

kundige diverse management en bedrijfskunde opleidin-

kunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Theo-

gen gedaan. Hij is daarnaast opgeleid tot coach en PRIN-

retische kennis van projectmanagement was een essentieel

CE2 geaccrediteerd trainer. Paul heeft als informatieanalist,

onderdeel van zijn studie. Na bij Philips te zijn afgestudeerd

lijn- en projectmanager lange tijd gewerkt bij verschillende

in 1997, werkte hij bijna 10 jaar voor deze multinational als

internationale organisaties en daar projecten geleid op het

consultant en stafmanager. Hier deed hij nationale en inter-

gebied van logistiek, ICT en kantoorinnovatie. Hij heeft diverse

nationale praktijkervaring met projecten op; eerst als project-

projectmanagement trainingen en –opleidingen ontwikkeld.

medewerker, later als projectleider en -manager van diverse

Paul is analytisch sterk, doorziet snel de kern van knelpunten

efficiency projecten. In de jaren daarna werkte Roel onder

en komt dan met mogelijke oplossingen. Als adviseur, trainer

andere voor postbedrijf Sandd waar hij zijn projectervaring

en coach begeleidt bij verander- en implementatietrajecten

verder uitbouwde en in 2011 de overname van concurrent Se-

en ondersteunt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hij

lektMail leidde. Zijn specialiteit binnen projectmanagement is

beheerst zowel de harde als zachte kant van projectmanage-

projecten structureren en financieel onderbouwen met inte-

ment. Zijn adagio luidt dan ook: projectwerk = mensenwerk.

grale business cases. Vanwege zijn passie voor het aanbren-

Paul geeft trainingen projectmanagement, PRINCE2 en

gen van structuur in organisaties, processen en projecten

IPMA en vaardigheidstrainingen projectmatig werken en

richtte Roel in januari 2016 Structuurmakers op. Sindsdien

MS project. Zijn specialisaties zijn (internationale) projecten

heeft hij diverse projecten geleid voor onder andere post-

bij MKB, overheid, bedrijfsleven (ICT en/of bedrijfsproces-

bedrijf Sandd, bandenfabrikant Apollo Vredestein, drukkerij

sen gerelateerd), onderwijs en in de zorg en welzijnssector.

MailStreet en afvalinzamelaar en -verwerker Meerlanden.

Tom Jacobs (1961) (Drs.) Tom Jacobs studeerde af als Pedagoog aan de Universiteit Gent maar ging als snel aan de slag in
de private sector. Bij de Belgische Vereniging van Banken werkte hij mee aan de uitbouw van de Banking Academy en coördineerde hij projecten van de Europese Commissie in Oost-Europa (Hongarije, Tsjechië, Estland, Litouwen) en Centraal-Azië
(Turkmenistan). In 1999 startte hij bij Amedes Belgium als trainer/consultant in project- en process-management en leidde o.a. het euro-project bij Delta Lloyd Life in België. Daarnaast gaf hij cursussen in projectmanagement bij o.a. IIR en Vlerick Business School (tot op heden). Als freelance trainer in management soft skills is hij tevens gespecialiseerd in time management en persoonlijke efficiëntie. Tom is een vaste trainer aan de Doctoral Schools van de universiteiten van Antwerpen,
Brussel en Gent en werkt samen met IFBD (Gent) en bij www.projectmanagement-training.net (Amsterdam). Tom’s stijl van
lesgeven kenmerkt zich voornamelijk door ervaring, praktijkgerichtheid (tips & tricks) en een aanstekelijk enthousiasme.

Netwerk Naast deze vier projectmanagement experts kunnen we putten uit een groot netwerk van trainers en consultants
met aanvullende expertise. Mocht je daar naar op zoek zijn, neem dan zeker contact op zodat we je kunnen doorverwijzen.
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Reviews

Over www.projectmanagement-training.nl:
Springest: 8.9 uit 10 op basis van 262 ervaringen
Google reviews: 4,9 ster uit 5

Nazorg en verder ontwikkelen
Scrum?
Naast de Agile training biedt Projectmanagement-training.nl ook een aantal Scrum trainingen aan. Scrum is de
meest toegepaste methodiek binnen de Agile wereld en Scrum wordt ook uitgebreid behandeld binnen deze Agile
training . De Scrum-trainingen zijn vooral bedoeld voor diegenen die graag ook een officieel Scrum Master of Scrum
Product Owner certificaat willen behalen. Meer informatie over deze trainingen kan je lezen op:
www.projectmanagement-training.nl/scrum/
Nazorg
Oud-cursisten kunnen lid worden van onze projectmanagement community op LinkedIn, waar ze vragen kunnen
stellen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.
Mocht er behoefte aan zijn, dan verzorgen we ook persoonlijke coaching op de werkvloer. Misschien is het fijn als
er iemand met ervaring een tijd ‘meeloopt’ met het project, of is het handig als iemand meedenkt in politiek lastige
situaties. Maar ook als onpartijdige externe partij kan Projectmanagement-training.nl een project evalueren en
aanbevelingen doen. We zijn in alle projectstadia beschikbaar voor advies.
Bekijk hier het overzicht van de cursusdata Agile.
De cursus kan ook incompany gegeven worden. Neem contact op voor de mogelijkheden.
En ten slotte: de Agile training geven we ook in het Engels.
Meer informatie vind je op www.projectmanagement-training.net.
De training Agile wordt gegeven door Wouter Baars, Everdien Breken en Tom Jacobs.

Subsidie en vergoedingen
Deelnemers kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor scholingssubsidie of belastingaftrek.
Zie www.projectmanagement-training.nl/subsidie voor meer informatie. Het STAP-budget bedraagt 826,45 Euro per
jaar (dit is 1000 Euro incl. BTW). Dit bedrag kan je gebruiken voor betaling van deze training.

Duurzaam
Projectmanagement-training.nl werkt zo duurzaam mogelijk. Alle energie die nodig is voor de trainingen (verwarming,
vervoer, papiergebruik) wordt gecompenseerd door opwekking van duurzame energie (zon, wind en water).
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Privacy
Projectmanagement-training.nl hecht veel waarde aan privacy. Lees op onze
website hoe wij met je persoonsgegevens omgaan:
www.projectmanagement-training.nl/privacyverklaring
Projectmanagement-training.nl is lid van de Nederlandse Raad voor Training
en Opleiding (NRTO) en onderschrijft de gedragscode van de NRTO. Onze
organisatie is tevens erkend opleider voor de KMO portefeuille in België.

Inschrijven en kosten
De training Agile wordt regelmatig georganiseerd op diverse locaties in Nederland en België. Inschrijven kan via:
https://www.projectmanagement-training.nl/inschrijven.
De kosten van deze training bedragen 495 Euro excl btw en inclusief lesmateriaal, koffie, thee, lunch en examens.

Disclaimer
Op de activiteiten van Projectmanagement-training.nl zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn
te vinden op www.projectmanagement-training.nl

Sinds onze oprichting in 2004 hebben we voor vele bedrijven klein en groot mogen werken. Een greep uit ons klanten bestand:
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