Professional Scrum Master (EN)
Group Training
Training code

SCRUMPSM

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.500,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Professional Scrum Master inclusief examen voucher
Scrum is wereldwijd het meest gebruikte framework bij Agile softwareontwikkeling. In tegenstelling tot de
eenvoud van het Scrum-framework zelf, is een goede toepassing in de praktijk geen vanzelfsprekendheid.
Een van de succesfactoren van Scrum is een goed functionerende Scrum Master.
In deze Professional Scrum Master training doorlopen we alle aspecten van Scrum: de rollen, gebeurtenissen
(events) en artefacten. Maar we gaan ook in op zaken als requirements, teamvorming, motivatie en het
opschalen van Scrum.
Deze training is de officiële training van Scrum.org. Heb je al enige (theoretische) kennis van Scrum, dan
kun je ook kiezen voor onze eigen eendaagse Scrum Master training.
Na afloop van de training leg je online, op een zelf te kiezen tijd en plaats, het wereldwijd officieel erkende
Professional Scrum Master level I (PSM I) assessment van Scrum.org af.
De kosten van het examen zijn opgenomen in de kosten voor de training.

Voor wie is Professional Scrum Master inclusief examen voucher
De Professional Scrum Master training is interessant voor alle betrokkenen bij softwareontwikkeling op basis
van het Scrum framework en vormt een goede basis om de rol van Scrum Master te gaan vervullen.
Meer informatie over deze training staat op de website van Scrum.org:
https://www.scrum.org/Courses/Professional-Scrum-Master
We bevelen aan om voorafgaand aan de training de Scrum Guide te lezen.
Het trainingsmateriaal en het PSM I assessment zijn in het Engels en ook de training zelf wordt verzorgd in
het Engels.

Voorvereisten
Voor deze training geldt geen ingangsniveau. We bevelen aan om voorafgaand aan de training de Scrum

Guide te lezen.
Meer informatie over deze training staat op de website van Scrum.org:
https://www.scrum.org/Courses/Professional-Scrum-Master.
Het trainingsmateriaal en het PSM I assessment zijn in het Engels en ook de training zelf wordt verzorgd in
het Engels.

Doelstellingen
Aan het einde van deze training beschik je over brede kennis van Scrum, met focus op de rol van de Scrum
Master en ben je voorbereid op het afleggen van het PSM I examen van Scrum.org.
Examen Informatie
Duur examen: 60 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 0%
Aantal examenvragen: 80
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 68
Examen stijl: Multiple choice
Open Boek: Ja

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.

Capgemini Academy. We transform IT professionals
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

