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De Agile benadering

Deze training is onderdeel van de Agile Project-
management Serie van Cadence Europe. Zoals bij alle 
Cadence trainingen - dankzij de gekozen trainings-
vorm – zijn de praktische en recht toe–recht aan 
technieken direct toe te passen in de projectpraktijk.

Scrum Projectmanagement

Format: Open Training (Face2Face)
Duur: 2 dagen
Kosten: € 1.000  (excl. BTW en verblijf)
Team of Groep: vraag een offerte
PDU’s: 16

Het gebruik van Scrum is een waarde-gedreven manier om projecten voor elkaar 
te krijgen. Omdat de Scrum-filosofie nogal verschilt van de voorspellende 
projectmanagementmethoden, ligt het voor de hand om mensen goed te 
trainen in hun rol in Scrum projecten, zoals de Scrum Masters, Teamleden of 
Product Owners.

Scrum Teamleden zijn specialisten en professionals die zeer nauw samenwerken 
als team om ervoor te zorgen dat het project succesvol wordt uitgevoerd. De rol 
van de Scrum Master is om het team te gidsen, te faciliteren en de 
Scrumpraktijk over te brengen aan alle betrokkenen bij het project; om 
belemmeringen weg te nemen en om ervoor te zorgen dat de Scrumprocessen 
worden toegepast. De Scrum Master opereert als een ‘dienend leider’. 
Scrumteams werken nauw samen met Product Owners, afnemers, gebruikers en 
stakeholders. 

In deze 2-daagse training worden de deelnemers meegenomen in de Scrum 
principes, -tools en -teamwerk. Zoals bij alle Cadence-trainingen is de insteek 
praktisch en eenvoudig, want projecten zij vaak al complex genoeg. Deelnemers 
werken aan eigen projecten, in teams, om zoveel mogelijk raakvlakken te 
hebben met hun eigen werkcontext. Omdat teamwork essentieel is voor succes 
bij Scrum, ligt de focus naast Scrumtechnieken ook op teamontwikkeling.

Overzicht:

Scrum
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor werknemers 
en organisaties waar een gestandaar-
diseerde Agile Projectmanagement 
benadering gewenst is. Inclusief Scrum 
Masters, Teamleden, Projectmanagers, 
Product Owners en Opdrachtgevers die 
(een deel van) hun tijd besteden aan de 
toepassing van Scrum in hun werk.

Certificering als optie?
Certificeringen als Scrum Master, 
Scrum Developer of Product Owner zijn 
beschikbaar. Cadence is een Authorized
Training Partner van ScrumStudy.

Meer Cadence Trainingen
Scrum Master
Scrum Product Owner
Projectmanagement
Programma Management
Portfolio Management
En meer…

Online Certificeringstrainingen
Scrum Master Certified
Scrum Product Owner Certified
Scrum Developer Certified
Six Sigma GB/BB Certified
Project Management Professional

Schrijf nu in!
Bezoek www.cadencemc.eu kies de 
gewenste training en datum in Boek Online.

Scrum Body of Knowledge (SBoK): 
de ultieme Scrumgids

http://www.cadencemc.eu/

