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Cursus Scaled Agile Framework (SAFe) 

In veel organisaties schoten Scrumteams als paddenstoelen uit de grond. Het gevolg: veel 
leerzame ervaringen en mooie resultaten. En ook een groeiend besef dat de Agile manier van 
werken voor de gehele organisatie erg nuttig kan zijn. Al was het alleen maar om de 
Scrumteams nog effectiever te laten zijn. Scaled Agile Framework™ van Dean Leffingwell, 
kortweg SAFe, biedt een populair kader om Scrum cq. Agile op te schalen van team naar 
multi-team projecten en programma’s. In deze tweedaagse cursus leer je de principes van 
SAFe en krijg je inzicht in de implementatie daarvan.

Het raamwerk 

In de cursus leer je de drie schalen van SAFe™ 

kennen: portfolio, programma en team. Je krijgt 

inzicht in hoe een goede flow van requirements door 

de organisatie bijdraagt aan Business/IT-alignment. 

Traceerbaarheid en transparantie staan hierbij 

centraal. Op programma- en teamniveau moeten 

ritme, voorspelbaarheid, continue procesverbetering 

en aandacht voor technische schuld zorgen voor 

optimalisatie. 

 

 

Implementatie van SAFe 

Zoals gezegd is het iteratief (Agile) werken in tijdelijke 

project teams het meest sub optimaal, al kan het al 

wel voordeel leveren. Wij geven deze vorm van 

implementatie een rendements indicatie van 10%. 

Door anders te organiseren kunnen vele hogere 

rendementen worden gehaald, tot wel 50% en meer. 

Die 50% worden zowel door Leffingwell als door onze 

ervaring bevestigd. In dit onderdeel wordt ingegaan op 

alle vormen van organisaties die bredere 

implementatie van het agile gedachtengoed, en 

daarmee het Scaled Agile Framework®, ondersteunen. 

inspearit heeft ervaring met het invoeren van agile 

werkwijzen in grote organisaties. Door in te gaan op 

de implementatie van elke laag in het framework 

worden de voor en nadelen, randvoorwaarden en de 

mogelijke belemmeringen besproken die men tegen 

kan komen in de praktijk. Ook agile governance wordt 

hier besproken. 

De opleiding eindigt met het projecteren van het 

geleerde op de praktijk van de deelnemers. 

 

Doelgroep 

Doelgroep van deze opleiding is zeer breed. Voor 

management rollen als IT manager, CIO, Manager 

development, Manager beheer, Manager operations, 

Programma manager, Project Manager. 

Maar daarnaast ook voor rollen als Proces engineer, 

QA consultant, Business Consultant, Product manager, 

Product Owner, Scrum Master, release manager, 

Enterprise architect, Architect, Systeem analist, 

Ontwikkelaar, Test coordinator, Tester. 
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Opleidingsgegevens 

Duur: 2 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.295,- (cibit academy rekent geen BTW) 

 

cibit academy 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2, 3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl   

 


