Oppidum Trainingen

Lean IT Foundation
U kunt verder bouwen aan uw reputatie als Lean
professional, bijvoorbeeld als Lean Leider, Coach of
Kaizen leider of deelnemer

Geschikt voor

Bij Lean in het algemeen gaat het om het vergroten van de
waarde voor de klant en het wegnemen van verspilling.
Lean IT past dit specifiek toe op de situatie in de IT. De rol
de manager als facilitator voor de medewerkers, samen
met het vergroten van de daadwerkelijke betrokkenheid
van alle stakeholders (medewerkers en klanten). Het motto
is om continue te verbeteren en meer waarde te leveren
met minder werk.
Daarmee draait het in Lean IT om het minimaliseren van
verspilling in IT organisaties.
Lean IT Foundation omvat o.a. de principes, kenmerken en
structuur van Lean IT, klanten, processen, performance en
organisatie.

Iedereen binnen de IT
Lean IT of Agile managers,
Agile coaches, projectleiders, scrum masters, product
owners
Proces experts en verandermanagers

Trainingsopzet
Twee dagen training en theoriebehandeling.
Web-based examentraining om thuis te oefenen
Het afleggen van het officiële multiple choice examen.

Documentatie
De reader Lean IT Foundation
Cursusmateriaal met een samenvatting van de
methode
Syllabus
Oefenexamen

Ingangseisen
Geen.

Investering
Voor de 2 trainingsdagen € 1.180 en voor het
examenpakket € 250 (excl. Btw).

Studiebelasting
Tussen de dagen in geschat 4 uur en ter voorbereiding op
het examen 6 uur.

Uw vaardigheden na de training
U zelf ontwikkelen als Lean/Agile professional
Individuen en team ondersteunen bij verbeter
initiatieven
Een KPI opstellen en een eenvoudig verbetertraject
opstarten
Lean en Agile Mindset inzetten voor de verbetering van
u zelf, anderen in de organisatie, processen en
producten, en dit alles op een gestructureerde manier
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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

