SAFe Advanced Scrum Master
training inclusief examen voucher
Group Training
Training code

CGASAFAMCE

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.195,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is SAFe Advanced Scrum Master inclusief examen voucher
Deze tweedaagse training is bedoeld als verdiepende training om je als Scrum Master in een
SAFe-omgeving beter te kunnen vervullen. Daarbij gaan we onder andere in op het
onderkennenvan anti-patronen en hoe je daarop kunt reageren. Uiteraard besteden we aandacht
aan het faciliteren van de SAFe-events op het niveau van de Agile Release Train. Ook
onderwerpen als ﬂow, Kanban, kwaliteit en XP komen aan de orde. En last but not least speelt
continu verbteren om te komen tot high performing teams een rol in de training.
Wil je meer weten over deze training? Download dan de brochure en de lijst met onderwerpen via
deze pagina: https://academy.capgemini.nl/thema/safe. Daar vind je meteen een overzicht van
alle andere SAFe-trainingen die wij aanbieden.

Voor wie is SAFe Advanced Scrum Master inclusief examen
voucher
Deze training is vooral bedoeld voor hen die binnen een SAFe-omgeving de rol van Scrum Master
(gaan) vervullen en al enige ervaring als Scrum Master hebben. Als je nog geen ervaring hebt
met de rol van de Scrum Master, dan raden we je de training SAFe Scrum Master aan.
Deze training is de oﬃciële SAFe-training en wordt verzorgd door gecertiﬁceerde trainers. Bij de
training is het SAFe Advanced Scrum Master (SASM) examen inbegrepen. De kosten van het
examen maken deel uit van de trainingsprijs. Je legt dit online examen af op een door jou zelf te
bepalen plaats en tijd, maar wel binnen 30 dagen na de training. Via de online leeromgeving van
Scaled Agile krijg je voorafgaand aan de training toegang tot een e-learning en tot het digitale
werkboek dat bij de training hoort. Via die omgeving kun je ook een proefexamen aﬂeggen. Bij de

training is één jaar lidmaatschap van het SAFe Community Platform inbegrepen. Via dat platform
heb je toegang tot video's, discussiefora, toolkits en templates. Deze training is gebaseerd op de
meest recente versie van SAFe.

Voorvereisten
We verwachten dat je al enige ervaring hebt als Scrum Master en liefst al enige voorkennis van
SAFe hebt.

Doelstellingen
De leerdoelen zijn:
SAFe-principes toepassen op het faciliteren en coachen in een multi-team omgeving
Een high performing team vormen en continue verbetering stimuleren
Agile- en Scrum-antipatronen aanpakken
De adoptie van engineering practices, DevOps en Agile architectuur ondersteunen
Kanban en eXtreme Programming (XP) frameworks toepassen om de ﬂow te optimaliseren
en het werk van het team te verbeteren
Faciliteren van PI planning, uitvoering, en oplevering van end-to-end waarde
Leerprocessen ondersteunen door deelname aan Communities of Practice en innovatiecycli
Exameninformatie:
Duur examen: 120 minuten
% extra tijd indien niet in moedertaal: 0%
Aantal examenvragen: 60
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 44
Examen stijl: Multiple choice
Open boek: Nee

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

academy.capgemini.nl
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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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