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Wat is Architectuur in Agile context - Practitioner
Geen enkele ervaren architect in een ICT organisatie komt er meer onderuit en zal eens in aanraking komen
met een Agile werkwijze, in welke vorm dan ook.
Scrumteams zijn gewend om kortcyclisch resultaat te leveren, maar hebben daarbij wel de samenwerking met
de architecten nodig.
Vaak zie je dat de architect agile naast zijn normale werkzaamheden oppakt en dan vastloopt en onvoldoende
eﬀect heeft in de agile context.
Deze training geeft de architect antwoorden op de volgende vragen: wat is mijn rol in en voor de scrum teams,
hoe concretiseer ik de principes van architectuur, hoe zorg ik ervoor dat mijn rol als architect aantoonbaar
eﬀectief wordt binnen de agile werkwijze?
Na de training is de architect in staat om agile direct in zijn eigen dagelijkse praktijk toe te passen en daarmee
een agile architect te worden.

Voor wie is Architectuur in Agile context - Practitioner
Deze training is bedoeld voor architecten met enige ervaring in agile werken. Vanuit een model (SAFe) wordt
op een praktische en toepasbare manier uitgelegd hoe je er voor kunt zorgen dat architectuur de juiste
toegevoegde waarde kan bieden in een agile context.
Door herkenbare, alledaagse voorbeelden wordt de architect in staat gesteld de architectuurwaarden te
koppelen aan agile en leert hij/zij een agile architect te worden.
Middels concrete opdrachten vanuit een uitgewerkte casus kan de architect het geleerde direct in de eigen
praktijk toepassen. De training richt zich op software architecten, solution architecten, enterprise architecten
en business architecten. Kennis van SAFe, Scrum, Agile en architectuur is een vereiste.

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.

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2019 Capgemini.

