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Cursus Advanced Product Owner 

De rol van Product Owner is geen gemakkelijke. De linking pin tussen business en het 

Development Team geeft spanningen op alle vlakken. Enerzijds dient de Product Owner alle 

stakeholders tevreden te houden, maar daarnaast wordt van de PO ook nog verwacht een 

gedegen visie te hebben op en ontwikkelingen bij te houden van zowel het Product als alle 

onderliggende componenten.

Inhoud 

Concreet gaan we in op de volgende punten: 

 De relatie tussen het geleverd product en de 

oorspronkelijke behoefte en waarom dat voor een 

Product Owner van essentieel belang is. 

 Wat jouw rol is in relatie tot “delivering things 

right” versus “delivering the right things”. 

 Welke gestructureerde vragen je als Product 

Owner moet stellen teneinde beter op waarde te 

kunnen sturen. 

 Hoe je verschillende oplossingen vanuit het 

ontwikkelteam tegen elkaar af kunt wegen. 

 Welke technieken kunnen we gebruiken om de 

echte behoefte van de business boven water te 

krijgen. 

 

Doelgroep 

Deze cursus is vooral geschikt voor Product Owners 

die zich verder willen bekwamen in het nemen van 

kwalitatief hoogstaande beslissingen omtrent hun 

Product. 

Voorkennis 

Om maximaal profijt te hebben van deze cursus raden 

we je aan om over ruime kennis te beschikken op het 

gebied van Agile en Scrum en minimaal een jaar 

ervaring in de rol van Product Owner. 

 

Waarom kies je voor deze cursus? 

Tijdens onze cursus krijg je natuurlijk de theorie 

helder uitgelegd, maar vervolgens gaan we deze 

toepassen in oefeningen. Want de kracht van Scrum 

zit niet in het framework, maar in hoe deze wordt 

toegepast. We hebben expliciet aandacht voor de 

benodigde vaardigheden om de opgedane kennis toe 

te passen in jouw eigen organisatie. We bereiden je 

voor op het examen van PSPO II bij Scrum.org. 

Onze docenten hebben ruime ervaring in het 

begeleiden van Product Owners en zijn zelf 

gecertificeerd op het hoogste niveau van PSPO-

certificering. 

Je leert best practices en krijgt tips om het Product 

Ownerschap over de volle breedte uit te voeren. 

Je leert in korte tijd hoe je op basis van de Moebius 

Canvas grip kunt krijgen op continue vraag aan 
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verbeteringen van de waardeketens binnen je 

organisatie. 
 

Waarom kies je voor cibit academy 

 Kleine groepen: doorgaans maximaal 8 

deelnemers 

 Onze opleidingslocatie ligt in een mooie, 

inspirerende, bosrijke omgeving 

 Zeer scherp geprijsd 

 Nederlandstalige trainer 

 cibit academy is door ICT'ers gekozen tot beste 

opleider 

 

Certificaat  

Na het volgen van de cursus Advanced Product Owner 

ontvang je een cibit academy-certificaat. Indien je 

ruime ervaring hebt met Scrum en bereid bent tot 

nadere zelfstudie, kun je na het volgen van deze 

training het officiële Professional Scrum Product Owner 

level 2 (PSPO II) assessment examen afleggen via 

Scrum.org. Dit examen is niet bij de cursus 

inbegrepen. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 2 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.295,- (vrijgesteld van 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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