Agile Project Management – Practicioner
Dé methodiek om flexibel projecten te managen

De wereld van projectmanagent is de laatste jaren sterk veranderd. Voorheen werden veel projecten gemanaged op
de “waterval methode”. Projecten mislukten doordat deze te grootschalig waren en uitliepen. De voortgang werd
gemeten door een percentage weer te geven dat aangaf hoever het project gevorderd was, de waarde voor de
business werd niet meegenomen in dit getal.
Agile PM® biedt een praktische en herhaalbare methodiek die zorgt voor de ideale balans tussen de standaarden,
flexibiliteit en zichtbaarheid die nodig zijn voor het succesvol managen van een project en de snelheid,
veranderlijkheid en kracht van agile. De focus van AgilePM® is het incrementeel ontwikkelen van een product of
een service. Deze methode biedt het projectteam de mogelijkheid om effectief te reageren op veranderende eisen
vanuit de business. De methode moedigt eigenaarschap en samenwerking aan. Agile PM® is dé methodiek om snel
tot de juiste resultaten te komen voor de business.
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AgilePM® Practitioner
DOELGROEP
AgilePM® is geschikt voor projectmanagers en
teamleden die op een flexibele manier en door
middel van samenwerking hun project willen
opleveren, terwijl de snelheid en kwaliteit worden
behouden of verbeterd.

VORM
•
2 trainingsdagen
•
In Nederlands of Engels
•
Zelfstudie (voorbereiding) voor de training
•
Tijdens de tweede trainingsdag wordt een
examendatum gepland.

BENODIGDE VOORKENNIS
•
AilgePM® Foundation certificering
•
Het PRINCE2® Foundation certificaat is aanbevolen

EXAMEN
•
80 multiplechoicevragen
•
Open boek
•
Duur van 2.5 uur

GROEPSGROOTTE
Wij streven naar 8-15 deelnemers per training. Onze
ervaring leert dat hierdoor de interactie en betrokkenheid van de deelnemers optimaal is.

LOCATIE
Standaard verzorgen wij onze trainingen op ons kantoor in IJsselstein (Utrecht). Op aanvraag kan een
training uiteraard ook bij u op locatie of elders verzorgd worden.

CURSUSMATERIAAL
•
AgilePM® Handbook
•
Slide-pack
•
Voorbeeldexamen
•
Oefeningen
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PPPM
Deze training is onderdeel van “PPPM trainingen’’.
Andere aansluitende trainingen zijn: AgilePM®
Foundation, Management of Portfolios®, PRINCE2®,
Scrum Master en Stakeholder Engagement.

PRIJZEN
Op aanvraag

ZESTGROUP
Zestgroup biedt consultancydiensten aan op
het gebied van projectmanagement, business
consultancy en business analyse. Waarde toevoegen,
borgen van resultaat, vertrouwen en continue
efficiency- en effectiviteitsverbetering staan centraal
in onze dienstverlening.

ZEST ACADEMY
Zest academy is onderdeel van Zestgroup.
Trainingen worden bij Zest altijd gegeven door
professionals in het vakgebied. Elke training
is een combinatie van leren en toepassen wat
geleerd is. Zest is APMG-geaccrediteerd
trainingsinstituut.
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