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Cursus Lean Foundation  

Lean initiatieven in IT-organisaties nemen toe. Een organisatie die lean wil worden, streeft 

naar meer efficiëntie, hogere kwaliteit en continu leren. Technieken als value stream mapping, 

kaizen en kanban worden steeds vaker ingezet. Wil je weten wat de overkoepelende theorie is 

achter  deze technieken? Wil je leren hoe lean zich tot agile verhoudt? En vooral wil je  leren 

wat lean voor  jouw organisatie kan  betekenen? Volg deze cursus en je kunt de waarde van 

lean goed inschatten.

De samenhang en de technieken 

Lean is een samenhangende visie op effectieve,  

lerende organisaties die producten met hoge kwaliteit 

leveren. Lean is een visie met oog voor de menselijke 

factor. In deze cursus maak je kennis met waardevolle 

lean technieken als kanban voor een optimale ‘flow’, 

value stream mapping voor het in kaart brengen van 

de effectiviteit van de werkprocessen, kaizen om 

continu te verbeteren. Tegelijk besteden we aandacht 

aan de samenhang van deze technieken en de 

achterliggende principes. Juist de samenhangende 

visie maakt lean waardevol. 

 

Relatie met agile 

Een lean visie op softwareontwikkeling en IT-

organisatie gaat heel goed samen met agile 

softwareontwikkeling. Leer hoe beide zich tot elkaar 

verhouden en hoe lean agile initiatieven kan 

versterken. 

 

Inzicht in lean principes en 

technieken 

 de basisprincipes van lean softwareontwikkeling 

 specifieke technieken als value stream mapping, 

kanban en kaizen 

 de relatie van lean en agile 

 toepasbaarheid van lean in de eigen organisatie 

 valkuilen en aandachtspunten bij het introduceren 

van lean 

 

Doelgroep 

Iedereen die in zijn werk met lean ontwikkelingen te 

maken heeft raden we deze cursus aan. Zowel voor 

project- en lijnmanagers alsook voor ontwikkelaars, 

analisten en proces- en methodenadviseurs. Voor deze 

opleiding is geen voorkennis vereist. 
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Waarom kies je voor deze agile 

training? 

 compleet overzicht van de lean principes én 

technieken in een beknopte tijd 

 een gebalanceerd beeld van de kracht en de 

valkuilen van lean 

 theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden 

 ervaren, gecertificeerde topdocenten 

 cibit academy is door ICT'ers gekozen tot beste 

opleider 

 

Certificaat Lean and Agile 

Na het volgen van de cursus Lean and Agile ontvang je 

een cibit academy-certificaat.

Opleidingsgegevens 

Duur: 1 dag 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 695,- (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   
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