Leading SAFe (EN)
Group Training
Training code

CGASAFEFCE

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

5

Kosten

€1.400,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Leading SAFe inclusief examen voucher
Het Scaled Agile Framework, kortweg SAFe, is hét leidende framework voor Business Agility. In deze training
krijg je een algemeen overzicht van zowel de principes als de best practices van SAFe. Daarbij gaan we
onder andere in op agile teams en agile release trains, het opstellen en prioriteren van features, DevOps in
SAFe en architectuur. Een live simulatie van een PI Planning maakt ook onderdeel uit van de training.
Tenslotte besteden we aandacht aan Lean Portfolio Management, change management en de implementatie
van SAFe. Deze training vormt een solide basis voor SAFe-vervolgtrainingen.
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 SAFetrainingen die wij aanbieden.

Voor wie is Leading SAFe inclusief examen voucher
Deze training is met name gericht op opdrachtgevers, managers, consultants, Lean-Agile leiders en Agile
change agents.
Deze training is de officiële SAFe-training en wordt verzorgd door gecertificeerde trainers. Bij de training is
het SAFe Agilist (SA) 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 elearning 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

Voorafgaand aan de training krijg je toegang tot vijf e-learning modules van Scaled Agile:
Agile Basics
What Is SAFe for Lean Enterprises
SAFe Core Values
Lean-Agile Mindset
SAFe Lean-Agile Principles
Om de training te kunnen starten met de juiste voorkennis is het essentieel dat je deze e-learnings
voorafgaand aan de training doorneemt. Dit kost je tussen de 2 en 4 uur.

Doelstellingen
Deze training is oorspronkelijk opgezet voor management en leiderschap van organisaties die willen
beginnen met SAFe. Daarnaast is deze training zeer geschikt om kennis te maken met SAFe.
Exameninformatie:
Duur examen: 90 minuten
% extra tijd indien niet in moedertaal: 0%
Aantal examenvragen: 45
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 35
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

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2022 Capgemini.

IN/3A-018.18

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.

