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  Cursus SAFe 4.0® for Teams 

Steeds In twee dagen leer je het Scaled Agile Framework kennen evenals de Lean principes en 
software engineering practices die je nodig hebt om Scrum effectief op te schalen naar 
business niveau.

 

Op dit moment is Scrum de meest gebruikte Agile 

aanpak bij het ontwikkelen van software. Toch stuiten 

agile teams op grenzen doordat de rest van de 

organisatie nog niet agile is ingericht. Vooral op het 

gebied van de klassieke (vaak Prince2-gebaseerde) 

besturing van de IT. Er valt veel winst te behalen als 

de hele voortbrengingsketen wordt geoptimaliseerd en 

de Value Stream als geheel op elkaar is afgestemd. 

SAFe is een raamwerk om dat voor elkaar te krijgen. 

 

SAFe 4.0 

SAFe is namelijk een bewezen framework voor het 

toepassen van Lean en Agile principes binnen 

middelgrote tot grote organisaties. Organisaties die 

SAFe goed toepassen zijn efficiënter, wendbaarder en 

daardoor succesvoller. Dus als je al met Scrum of Agile 

bezig bent, dan kan je door het opschalen van deze 

manier van werken met SAFe, nog veel meer 

voordelen behalen. 

 

SAFe for Teams 

De tweedaagse cursus SAFe 4.0® for Teams gaat veel 

verder dan alleen Scrum. We reiken je Lean thinking 

tools aan, evenals rollen en processen. Daarnaast leer 

je de benodigde software engineering practices om 

Scrum op te schalen naar business niveau. 

 

Concreet gaan we in op: 

 SAFe, Lean en Agile- Het SAFe framework, de 

Lean principes en de hierbij horende Agile 

processen 

 Teamstructuur - Efficiënte Agile teams, de 

vernieuwde Scrum Master Product Owner rollen. 

Binnen SAFe hebben de scrum teams, de Scrum 

Master en de Product Owner aanvullende taken en 

verantwoordelijkheden, maar ook nieuwe 

uitdagingen 

 Vormgeven van Backlogs - User stories schrijven 

en andere backlog items, bepalen van de grootte 

van de stories en de prioriteitstelling van deze 

backlog items. Schrijven van acceptatiecriteria 

voor team backlogs zijn binnen SAFe onderdeel 

van het enterprise backlog model op het 

programma en portfolioniveau van SAFe. 

 Sprint uitvoering - Plannen van het Programma 

Increment, Sprint backlog refinement, tracken en 

tracen van de voortgang, de verschillende demo’s 

van SAFe en het realiseren van voortdurende 

verbetering van een Releasetrein. Binnen Safe 

worden Agile ceremonies en evenementen 

uitgevoerd op team- en programmaniveaus. 
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 Agile technische best practices - Strategieën om 

watervalprincipes te voorkomen binnen een sprint, 

TDD, ATTD, geautomatiseerd testen en continue 

integratie van systemen. 

 Lanceren van een Agile release trein (ART)—

voorbereiding op de eerste Release Planning 

vergadering op programmaniveau. 

 

Doelgroep 

Deze cursus is vooral geschikt voor Release Train 

Engineers, Scrum Masters, applicatie architecten, 

ontwerpers, software ontwikkelaars, testers, test en 

deployment engineers, UX experts, DBA experts, 

projectleiders en andere direct betrokkenen bij 

softwareontwikkeling. 

 

Je moet basiskennis hebben van Agile en ervaring in 

software ontwikkeling, bijvoorbeeld als ontwikkelaar, 

tester, ontwerper of projectleider. 

 

Certificaat SAFe Practitioner (SP) 

Na afloop van de tweedaagse training krijgt iedere 

deelnemer de mogelijkheid het SAFe Practitioner (SP) 

examen te doen, dat door onze SAFe gecertificeerde 

docenten wordt afgenomen. Bij een goed resultaat 

ontvangt de deelnemer het SAFe Practitioner (SP) 

certificaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 2 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1295,- (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   

  

 

  

 


