
Training Agile voor projectleiders 
1 dag 

In de training Agile voor projectleiders leert u als 
projectleider of opdrachtgever vanuit een agile 
mindset naar projecten te kijken. Want anders dan 
wel eens wordt verondersteld hee< de projectleider 
in agile projecten wel degelijk een rol. Zo hee< een 
agile aanpak gevolgen voor hoe om te gaan met 
requirements, plannen, documenten, tools, etc. 
Verder vraagt agile werken van de projectleider een 
fundamenteel andere wijze van aansturen van het 
team.  

Resultaat 
De ééndaagse training Agile voor projectleiders gee< 
u een stevige kennis-basis m.b.t. agile werken en het 
daarachter liggende gedachtegoed. Op basis van 
deze kennis bent u in staat om per project aan de 
voorkant te bepalen of en in welke mate een agile 
aanpak kansen biedt. En weet u wat te doen om de 
agile werkwijze in uw project-aanpak op te nemen 
en succesvol aan te sturen.  

Doelgroep 
De training Agile voor projectleiders is bedoeld voor 
projectleiders, projecIeam-leden en ambtelijk 
opdrachtgevers die binnen het publieke domein hun 
kennis over de agile werkwijze en de kansen die deze 
interessante aanpak biedt te vergroten.  

Programma 
• De Agile Manifesto 
• De Agile mindset, principes en prakLjk 
• Voorspelbaarheid als sleutel 
• Diverse life cycles 
• De agile-familie 
• De kenmerken van een agile project 
• Hoe agile projecten omgaan met ... 
• De rol van het team 
• De rol en plaats van de klant 
• Het belang van echt samenwerken 
• De rol, taken en competenLes van de 

projectleider 
• Coachend leiderschap 
• Agile tools: backlog, dashboards, burndown 

chart, ... 
• Een Scrum-voorbeeld 
• Agile gaan toepassen 

Werkwijze 
In de training Agile voor projectleiders stemmen we 
de aangeboden stof zoveel mogelijk af op uw vragen 
en leerbehoe<en. Via een telefonische intake 
voorafgaande aan de training brengen wij deze 
leerbehoe<en samen met u in kaart.  

GroepsgrooIe 
In verband met het Corona-virus volgen wij de 
overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op 
rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de 
groepsgrooIe vanaf 1 juni 2020 tot nader order 
maximeren op 6 deelnemers. Daarmee garanderen 
wij ruimschoots de 1,5 meter afstand.  

PrakLsche zaken 
• U ontvangt de in de training gebruikte materialen 

in digitale vorm. 
• De training vindt plaats van 9:00 - 17:00 uur bij 

een lokale vesLging van Seats2Meet op de door u 
opgegeven lokaLe.  

• U ontvangt ter voorbereiding op de training een 
lees- en reflecLe-opdracht. 

• U ontvangt na afloop een CLTR-cerLficaat van 
deelname aan deze training. 

Methode-neutraal 
De inhoud van de training ProjectmaLg Werken is 
methode-neutraal en sluit goed aan bij project-
management-methoden, zoals PRINCE2, PMI, IPMA, 
etc.  

Investering  
De investering voor deze ééndaagse training 
bedraagt € 475,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. 
€ 37,50 voor het dag-arrangement. De totale 
investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is 
mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren. De 
factuur van deze training ontvangt u na definiLeve 
inschrijving. 

InCompany 
Wij kunnen deze training ook InCompany aanbieden 
en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke 
wensen vanuit uw organisaLe. Neem contact met 
ons op (info@cltr.nl) als u hierin geïnteresseerd bent.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal
http://www.cltr.nl

