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Wat is Professional Scrum Product Owner - Advanced
De rol van de Product Owner is veelzijdig, waardoor de beoefenaar gedrag moet
vertonen en mindsets moet aannemen die verder gaan dan de kern van Agility
en het Scrum Framework. In deze training komen deze gedragingen aan de orde
door de student uit te dagen om verschillende Product Owner rollen aan te
nemen:

Klantvertegenwoordiger - gericht op het begrijpen van klantproblemen, uitdagingen en potentiële kansen
Visionair - het communiceren van de visie, de toekomstige toestand en mogelijkheden op manieren die
gemeenschappelijk begrip bevorderen
Experimentator - gericht op innovatie, testen van hypothesen en valideren van potentiële waarde om
productinnovatie te stimuleren
Inﬂuencer - communiceren met en beïnvloeden van stakeholders, klanten en het Scrum Team om
gezamenlijk te handelen
Medewerker - op zoek naar input, ideeën en feedback van anderen
Decision Maker - gericht op het creëren van maximale impact door duidelijke keuzes en beslissingen te
nemen
Deze tweedaagse Professional Product Owner - Advanced (PSPO-A) - training is gericht op het helpen van
ervaren product owners om hun vermogen uit te breiden, om een solide visie op te stellen, hun
hypothesen te valideren en uiteindelijk meer waarde te leveren aan hun stakeholders. Het is bedoeld
voor product owners die hun kennis en vaardigheden willen vergroten.
Deze cursus is een interactieve, praktijkgerichte workshop waarbij deelnemers onderwerpen verkennen door
middel van een reeks oefeningen en discussies. Deelnemers hebben ten minste één jaar ervaring met product
ownership en een praktische kennis van Scrum nodig om deel te nemen aan en te proﬁteren van deze
oefeningen.
Deze training is opgebouwd uit een aantal modules, die de belangrijkste onderwerpen aanpakken:
Value: Hoe hou je business value in het oog bij alles wat je doet. Hoe druk je het uit en hoe valideer je
het. Hoe ontwikkel je een voldoende breed perspectief
Stakeholders: Hoe werk je met stakeholders. Hoe neem je ze mee, hoe betrek je ze, hoe beïnvloed je ze

Doe de juiste dingen: Hoe experimenteer je op de juiste manier. Hoe kom je erachter wat werkt. Lean
Startup en Growth Hacking komen aan de orde
Kwaliteit: Hoe wordt je van Change Owner een Product Owner. Hoe houd je je vermogen om te
veranderen onverminderd hoog
Op schaal: Hoe kun je met meer dan 1 team producten ontwikkelen. Waar moet je op letten, hoe
verandert je rol
Backlog management: geavanceerde technieken en practices om met je backlog te werken

Voor wie is Professional Scrum Product Owner - Advanced
De training Professional Product Owner-Advanced is een gevorderde training die speciaal is ontworpen voor
product owners en productmanagers die praktische ervaring hebben met het beheren of bezitten van een
product.
Het is ook interessant voor Scrum Masters en belanghebbenden die met Product Owners werken. Zeer
interessant voor mensen die minstens een jaar producten bouwen met een Scrum Team.

Deze training is inclusief een voucher voor het internationaal erkende Professional Scrum Product Owner II
certiﬁcation exam (PSPO II) examen. De kosten van het examen maken onderdeel uit van de trainingsprijs.

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.
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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.
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