Oppidum Trainingen

AgilePM™ Practitioner
Product owners, business analisten, technisch
coördinatoren, architecten;
Opdrachtgevers, Senior Responsible Owners, Business
Sponsors;
Agile teamleden, Adviseurs, Agile coaches.
AgilePM* is een projectmanagementraamwerk gebaseerd
op de Agile filosofie. Het combineert een gedegen
projectmanagementstructuur met de flexibiliteit van Agile.
Door te werken met ‘timeboxes’ en het overeenkomen van
heldere prioriteiten krijgen de producten met de meeste
toegevoegde waarde de focus die ze verdienen en worden
sneller gerealiseerd. Elke timebox gaat samen met een
terugkoppeling van de gebruikers en business. Daardoor
kan het project snel bijsturen. Hierdoor komen bruikbare
producten snel beschikbaar.
In de AgilePM Practitioner training gaan we dieper in op
Agile project management en hoe dit in de complexe
praktijk tot leven gebracht kan worden.

Trainingsopzet
Eén dag training, theoriebehandeling, inclusief spellen
en het uitwerken van een examen
Het officiële examen kan door de kandidaat zelf
ingepland worden.

Documentatie
Handbook Agile Project Management v2 (van de
Foundation training)
Syllabus en uitgewerkt oefenexamen
Diverse spellen en hand-outs

Ingangseisen
AgilePM® Foundation certificaat

Investering
Voor 1 trainingsdag € 885 en voor het examenpakket
€ 350 (excl. Btw).

Studiebelasting
Ter voorbereiding op de eerste dag kunt u rekenen op
ongeveer 4 uur. Tussen de trainingsdag en het examen
eveneens minimaal 8 uur.

Uw vaardigheden na de training
U kent de details van Agile Project Management
U richt een Agile project deskundig in en leidt dit
effectief
Uw projecten verlopen sneller
U levert altijd op tijd op
U richt projecten in voor een optimale oplossing voor
de Business

Geschikt voor
Projectmanagers, Teammanagers,
Projectondersteuners;
The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo is a trade mark of The APM
Group Limited.
*
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Oppidum Informatie
Oppidum is een compact bureau dat zich bezighoudt met
advisering, programma-, project- en interim-management
van teams, bedrijven en overheidsinstanties. Oppidum
bestaat inmiddels meer dan 20 jaar.
Oppidum combineert theorie en praktijk. Wat we in onze
trainingen zeggen, doen we in de praktijk bij ons advies- of
interim-werk. Wat we in de praktijk leren, brengen we
terug in de trainingen.
De trainingen zijn allemaal gebaseerd op Best Practices,
voornamelijk van Axelos, APMG, Agile Business Consortium,
Lean IT Association & IPMA.
Oppidum is voor de trainingen een geaccrediteerde
opleider. Dat betekent dat het lesmateriaal up-to-date is,
dat de trainers vakkundig zijn en praktische werkervaring
hebben en dat er rond de trainingen een prima
dienstverlening is. Hiertoe worden regelmatig audits
uitgevoerd door PeopleCert en APMG.
De trainingen geven een goede voorbereiding op het
examen en zorgen daarbij voor een hoog
slagingspercentage. Er is een e-learning omgeving die de
tussentijdse resultaten analyseert en oefeningen hierop
aanpast.
De meeste trainingen geven wij volgens onze open
trainingsagenda. We kunnen alle trainingen ook als incompany training geven.
Alle Oppidum medewerkers zijn minstens in meerdere Best
Practices gecertificeerd en/of geaccrediteerd. De meesten
hebben ook een IPMA certificering.

‘we trainen wat we doen en
we doen wat we trainen’
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Neem voor verdere informatie contact met ons op.

Contactgegevens
Oppidum B.V.
Frederik van Eedenplein 22
2106 ED Heemstede
tel: +31 (23) 576 9759
mail: secretariaat@oppidum.nl
website: www.oppidum.nl

