Agile/Scrum Foundation

Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten?

Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen
tijd en budget te realiseren
Leer welke verantwoordelijkheden de verschillende rollen binnen een Scrum
project hebben
Krijg inzicht in hoe Agile/Scrum met de scope van een project omgaat en hoe je
om moet gaan met onvermijdelijke veranderingen in deze scope
Praktijkgerichte online training met hele concrete tips en voorbeelden
Leer wat ‘sprints’ zijn en hoe je binnen Agile/Scrum kwaliteit concretiseert zonder
aannames te doen.

Minder vertraging en meer resultaat!

Wist je dat Agile/Scrum vele projecten tot een succes
heeft gemaakt?
Bij veel organisaties komt het regelmatig voor dat projecten meer tijd en/of geld kosten dan vooraf werd ingeschat. Een andere
reden waarom projecten mislukken is dat het eindproduct niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoet. Eén van de meest
voorkomende oorzaken is dat er vooraf niet duidelijk omschreven kan worden wat het eindproduct van een project moet zijn.
Dit met als gevolg dat nieuwe ideeën ervoor zorgen dat gedurende het project allerlei wijzigingen worden doorgevoerd.

Om succesvol met dergelijke situaties om te gaan is Agile/Scrum ontwikkeld, een werkmethode die tegenwoordig toegepast
wordt om projecten uit te voeren. Kenmerkend aan deze methode is dat het juist wijzigingen in de op te leveren producten
omarmt en aanmoedigt. Kleine teams ronden kleine stukje werk in korte, vaste tijdperiodes af waarbij continue wordt bepaald
wat er opgeleverd gaat worden op basis van feedback van de opdrachtgever.

Na het doorlopen van de Agile/Scrum Foundation training heb je voldoende kennis van de onderdelen van Agile/Scrum
waardoor je één van de Scrum-rollen (teamlid, Scrummaster, Product Owner) of projectleider succesvol in een scrumproject kunt
vervullen. Je weet hoe met wijzigingen en voortschrijdend inzicht om te gaan zonder dat dit ten koste gaat van de
projectuitvoering en -beheersing. Je leert hoe je beter en sneller resultaat uit je projecten haalt waarbij de projectleden meer
gemotiveerd worden.

“Johan is enthousiast, gedreven en wist de
interactie goed in het team te houden!”
- Cursist Agile/Scrum Foundation training

Op welke vragen krijg je in deze training antwoord?
Wat is de Agile/Scrum en waarin onderscheidt Agile/Scrum zich t.o.v. de traditionele watervalmethode?
Veel projecten worden uitgevoerd op een traditionele waterval methode waarbij een nieuwe fase pas begint als een
voorgaande fase is afgerond. Van de projecten die op deze methode worden uitgevoerd slaagt er maar een heel klein
aantal. Agile/Scrum is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en principes die uitgebreid worden behandeld en
leren je anders tegen projecten, opdrachtgevers en wijzigingen aan te kijken. Je leert wanneer je wel en beter niet
Agile/Scrum als methodiek kan gebruiken.

Hoe bepaal je de scope en prioriteiten en welke rol speelt de product backlog hierbij?
Ieder project heeft te maken met wijzigingen in wat het project moet opleveren. Dat komt veelal door voortschrijdende
inzichten of gewijzigde omstandigheden, zeker bij projecten met een lange doorlooptijd. Agile/Scrum omarmt juist
wijzigingen en moedigt ze aan. Agile/Scrum maakt gebruik van een product backlog, wat in feite een lijst is met alles
wat je voor het project moet doen. Doordat de opdrachtgever deze lijst continu prioriteert, levert het projectteam alleen
de allerbelangrijkste producten op.

Welke rollen zijn er bij Agile/Scrum en welke taken en bevoegdheden hebben zij?
In traditionele projecten is de projectleider verantwoordelijk voor het proces en voor de inhoud. In snel veranderende
en/of complexe omgevingen is het ondoenlijk om dit bij één persoon neer te leggen. Agile/Scrum heeft deze
verantwoordelijkheden verdeeld over meerdere rollen, waarbij de Scrummaster verantwoordelijk is voor het proces en
de Product Owner voor de inhoud. Wat zijn precies hun taken en verantwoordelijkheden en is er voor de projectleider
nog wel een rol weggelegd, zijn vragen waar antwoord op wordt gegeven.

Hoe ziet een sprintcyclus er uit en welke meetings zijn er?
De kracht van Agile/Scrum is om tijdens een project niet alles tegelijkertijd aan het einde op te leveren, maar steeds
kleine delen op te leveren. Zodoende worden de stappen van een project herhaaldelijk doorlopen. Door deze
herhaling met vaste onderdelen zijn er veel feedback mogelijkheden, komt het ontwikkelteam in een flow die weer
bijdraagt aan een hogere productiviteit. Aan de hand van de vaste meetings en lijsten van Agile/Scrum doorloop je de
hele sprintcyclus en krijg je inzicht hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden en elkaar versterken.

Hoe schat je een scrumproject in en op welke wijze is dit afwijkend t.o.v. traditionele projecten
Eén van de grootste uitdagingen in huidige projecten is de planning en daarmee de inschattingen. Het is lastig om
vooraf inschattingen in tijd (uren/dagen) te maken. In de praktijk biedt deze inschattingsmethode vaak een
schijnveiligheid dat het project “in control” is. Agile/Scrum gaat anders met het inschatten om door relatief in te
schatten. Dat biedt voordelen omdat het sneller maar ook nauwkeuriger is dan absoluut inschatten.

Wat maakt deze training zo uniek?

1

Competentiegericht online leren

Wij geloven dat een online training niet alleen bedoeld is om kennis
en inzicht over te brengen, maar ook om vaardigheden en uiteindelijk
het gedrag te trainen. Cursisten nemen in deze cursus dan ook niet
alleen nieuwe informatie tot zich, maar gaan aan de hand van vragen
en opdrachten direct aan de slag met het verbeteren van hun
vaardigheden. De combinatie van het trainen van kennis, inzicht en
vaardigheden zal leiden tot gedragsverandering.

2

Persoonlijke leerroute

Trainingen die werkelijk toegespitst zijn op het individu leveren het hoogste rendement op. Immers, ieder individu heeft
een andere achtergrond en een eigen niveau qua kennis en ervaring. Studytube is een leerplatform waar trainingen
adaptief worden vormgegeven. Adaptief leren zorgt ervoor dat de trainingen zich automatisch focust op de onderwerpen
die voor de betreffende cursist nog nadere uitleg of oefening vereisen. Cursisten zijn daardoor snel klaar met onderwerpen
die ze begrijpen en langer bezig met onderwerpen waar ze meer moeite mee hebben. Individuele verbeterpunten worden
op deze manier weggewerkt.

Voorbeeld: De drie cursisten Lisa, Mark en Tim

LISA

MARK

TIM

doorlopen allemaal dezelfde online training, maar de
doorlooptijd verschilt aanzienlijk. Alle drie de
cursisten starten de module met een video. Hierna
volgen enkele meerkeuzevragen. Lisa beantwoordt
deze meerkeuzevragen allemaal juist, waardoor zij dit
onderdeel in 15 minuten afrondt. Mark en Tim geven
foutieve antwoorden, waardoor zij een nieuwe
leerroute inslaan en extra informatie krijgen. Door het
doorlopen van deze adaptieve leerroutes hebben zij
in 25, respectievelijk 55 minuten hetzelfde
kennisniveau als Lisa behaald. Op deze wijze leren
cursisten op maat en wordt alleen die kennis
aangeboden die de cursist op dat moment nodig
heeft. Just in time!

15 minuten

25 minuten

55 minuten

3

Sociaal leren

Je krijgt toegang tot de besloten community van deze training. In deze
community kun je andere cursisten uitdagen voor een duel en reputatie
opbouwen, en kun je (actief) deelnemen aan een van de discussie
onderwerpen. Ook kunnen er regelmatig nieuwe praktijkopdrachten worden
gepubliceerd, zodat je ook na afronding van de cursus je kennisniveau kunt
blijven vergroten.

GAMIFICATION
Met de doordachte Studytube Game Elementen krijgen
gebruikers direct feedback op hun vorderingen en worden ze
stapsgewijs gemotiveerd om het leertraject te voltooien.
Gedurende het leertraject gaan gebruikers in duels onderling
strijden, bouwen ze reputatie punten op en worden ze intrinsiek
gemotiveerd om continu te blijven leren.

SOCIAAL EN COLLABORATIEF
In groepsverband, samenspraak en samenwerking met mede
cursisten van een vergelijkbaar niveau wordt een gemeenschappelijk doel nagestreefd. Studytube is een online
alternatief voor het traditionele corporate klaslokaal.

4

Eenvoudig platform en doorlopend leertraject

Het volgen van een training op Studytube voelt als het browsen op je favoriete consumentenwebsite. Het
systeem is voor iedereen eenvoudig te gebruiken. Zelfs als je nog nooit een online training hebt gevolgd is
geen enkele vorm van instructie nodig.

De training is opgeknipt in diverse kleine onderdelen, en met behulp van het Studytube dashboard kun je
je voortgang nauwlettend in de gaten houden. Zelfs als je maar een paar minuten de tijd hebt kun je
zonder problemen een deel van de training volgen, en op een later moment weer verder gaan. Ook is het
mogelijk om na afronding van de training bepaalde onderwerpen nogmaals te bekijken.

Inhoud van de modules

1

De theorie van Agile
In deze module leer je waarom veel van de huidige projecten mislukken. Je maakt kennis met het Agile manifesto en leert
wat de Agile principes zijn. Gedurende de cursus wordt vaak naar het manifesto en de principes gerefereerd.

2

De theorie van Scrum
In deze module leer je wat Scrum precies is, hoe het zich tot de Agile-gedachte verhoudt en wat de kenmerken van Scrum
zijn. Tot slot leer je onder welke omstandigheden je Agile/Scrum kunt toepassen.

3

Scrum in uitvoering: de rollen
Deze module geeft je inzicht in welke rollen Scrum onderkent. Je leert van alle rollen, Scrummaster, Product Owner en
Teamlid, de kenmerken en waar ze verantwoordelijk voor zijn. Hoewel de projectleider geen formele rol binnen Scrum heeft,
leer je in deze module wel wat de (hernieuwde) taken van de projectleider in een Scrum-project zijn.

4

Scrum in uitvoering: de lijsten
In deze module leer je welke lijsten er in een Scrumproject gebruikt worden en welk doel deze dienen. Na het volgen van
deze module weet je precies wat de product backlog is, wie hier eigenaar van is en waarom deze lijst zo belangrijk is binnen
het project. Je leert wat user stories zijn, hoe je deze kunt opstellen en hoe je ze eventueel kunt verkleinen. Je leert de sprint
backlog en de sprint burndown te gebruiken om inzicht in het verloop van de sprint te krijgen en te houden. Je leert de
kwaliteit van een scrumproject te bewaken door het gebruik van de Definition of Done.

5

Scrum in uitvoering: de sprint-cyclus
Na het doorlopen van deze module heb je geleerd hoe een sprint er in de praktijk uit ziet, van begin tot eind. Je leert dat de
sprint begint met de planningsessie en eindigt met de sprintreview en sprint retrospective. Je hebt de toegevoegde waarde
van de daily scrum geleerd alsmede de backlog refinement sessie. Alle onderdelen uit de eerste vier modules komen in
deze laatste module weer aan bod waardoor alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen.

Over de expert

Johan van Delden
Expertisegebied:
Agile/Scrum & Projectmanagement

Johan van Delden kwam in 2006 met Agile/Scrum in aanraking en raakte direct met het virus besmet. Het is zijn passie
en ambitie om organisaties te helpen met het realiseren van hun projectdoelstellingen. Het toepassen van Agile/ Scrum
als projectmethodiek sluit daar naadloos op aan vanwege de resultaatgerichtheid en samenwerking. Johan heeft vele
ICT-projecten gedaan, veelal op het snijvlak van business en ICT en heeft helaas veel mis zien gaan. Maar hij heeft ook
de effecten van Agile/Scrum ervaren op het projectresultaat en hoe motiverend het voor projectleden is om te
scrummen. Dat heeft zijn enthousiasme voor de methodiek alleen maar versterkt.

Johan van Delden verzorgt diverse Agile/Scrum trainingen:
-

Agile/Scrum Foundation

-

Certified Scrummaster

-

Certified Scrum Product Owner

Tevens verzorgt Johan voor zowel profit als non-proft organisaties diverse workshop die gericht zijn op het introduceren
van Agile/Scrum of het verdiepen van specifieke onderwerpen. Johan van Delden schrijft regelmatig blogs over
Agile/Scrum en organiseert Agile/Scrum seminars om kennis met collega’s te delen en zijn eigen kennis op peil te
houden.

