
AGILE: “OUT OF THE BOOKS” TRAINING

AGILE / SCRUM:

ICT wordt steeds complexer en is 

onderhevig aan continue wijzigingen. On 

time delivery en kwaliteitsbehoud zijn 

belangrijke aspecten waar tussen de juiste 

balans gevonden dient te worden. Dit zorgt 

er voor dat bedrijven steeds effectiever 

willen en moeten werken. Een handvat 

hiertoe wordt gezocht in methoden zoals 

Prince2, IPMA, TMAP en ISTQB. De 

methode die zich recentelijk bijna ontpopt 

als hype bij vele bedrijven, is het werken 

volgens SCRUM. SCRUM is een framework 

die de principes van Agile volgt.

ENTALIS ziet SCRUM als zeer waardevolle 

methode om beter grip te krijgen op 

projecten. Wij zien dat één van de 

belangrijkste aspecten binnen projectmatig 

werken, 'beter samenwerken in teams' nu 

eindelijk eens opgepakt wordt. Wat we ook 

ervaren is dat, net als elke methode, het 

klakkeloos implementeren van een 

"boekje", niet automatisch tot betere 

resultaten leidt.

Onze visie op SCRUM in een oneliner is: 

SCRUM als framework werkt, SCRUM als 

framework geïntegreerd met leiderschap 

en ‘gezond’ verstand werkt beter! Think 

‘out of the books’.

ENTALIS

FACTSHEET

DOELSTELLING en INHOUD TRAINING:

De doelstelling van de training is:

Mensen kennis laten maken met de 

principes van SCRUM op een zeer 

pragmatisch en interactief ingestoken 

manier. Volgens het boekje, maar ook met 

name met vele praktische aanvullingen 

volgens onze visie of aangedragen 

praktijksituaties van deelnemers zelf. Het 

triggert mensen om verder te gaan dan de 

standaard Agile principes.

Na afloop van de training:

• begrijpt men de onderliggende 

principes en waarden van Agile en het 

SCRUM framework, maar ook met 

name de valkuilen en onze visie voor 

een krachtiger SCRUM;

• kan men de verschillende SCRUM rollen 

toepassen en heeft men handvatten 

hoe deze in de eigen organisatie of 

project in te zetten;

• is men goed voorbereid om het SCRUM 

master certificaat online en op elk 

gewenst tijdstip te behalen via 

scrum.org. Hier zijn separate kosten 

van slechts USD 100,- (dollar) aan 

verbonden.

DOELGROEP:

ENTALIS organiseert deze training voor 

iedereen:

• die meer wil weten van de Agile 

principes en het SCRUM framework, 

met de focus op een pragmatische 

insteek;

• die goed voorbereid wil zijn voor het 

SCRUM master examen en 

bijbehorende certificering Professional 

Scrum Master van scrum.org;

• die niet wil achterblijven bij de trend 

dat steeds meer bedrijven het Scrum 

framework invoeren en haar kennis op 

peil wil houden.

TRAININGSDAGEN:

De training wordt aangeboden in 4 

avonden van 17:30 – 21:00, inclusief eten 

op onze trainingsruimte te Huizen.

Op verzoek kan een training op maat 

worden samengesteld

TRAINERS:

De training wordt gegeven door Gregor 

Heidinger of André Heijstek. Beiden zijn 

fulltime aan het werk met Agile door 

succesvolle SCRUM implementaties in te 

voeren bij klanten en het geven van 

trainingen & coaching. Gregor en André 

werken samen met ENTALIS om projecten 

bij organisaties effectiever in te richten, 

met hierbij SCRUM als methode, 

gebruikmakend van een aanvullende 

pragmatische visie

VOORWAARDEN EN KOSTEN:

Voor deelname wordt geen theoretische 

voorkennis of ervaring vereist. Het wordt 

wel aangeraden om voorafgaand aan de 

training enige basiskennis op te doen door 

middel van het lezen van de SCRUM 

Guide: www.scrum.org/scrumguides. De 

training is geschikt voor minimaal 7 en 

maximaal 12 deelnemers. Zowel groepen als 

individuen kunnen zich inschrijven voor het 

programma. De kosten voor de training 

bedragen € 999,- per deelnemer, inclusief 

eten, exclusief BTW.

CONTACT en INFORMATIE:

Frederik van Seijen of Roy Lim

fvanseijen@entalis.nl (06 502 503 77)

rlim@entalis.nl (06 478 064 74)

Website: www.entalis.nl
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