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SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master 

In twee dagen krijg je een verdieping op je Scrum Master rol die ingaat op de context van het 

Scaled Agile Framework. Daar waar Scrum zich bezighoudt met een enkel team, zal een Scrum 

Master in een SAFe® context ook veel activiteiten buiten zijn team en samen met andere 

teams moeten ondernemen.

Bij het werken met Scrum in teams is een belangrijke 

rol weggelegd voor de Scrum Master. In grote 

organisaties werken aan de meeste systemen 

meerdere teams en specialisten en bestaan steeds 

meer oplossingen uit samenwerkende (sub)systemen. 

Scrum teams botsen tegen de grenzen van hun 

omgeving en SAFe biedt handvatten om de hele 

organisatie agile in te richten. Dat beïnvloedt de rol 

van de Scrum Master. De focus verschuift duidelijk 

naar samenwerkende teams. 

 

SAFe is een bewezen framework voor het toepassen 

van Lean en Agile principes binnen middelgrote tot 

grote organisaties. Daarbij is het flexibel genoeg om 

zich aan te passen aan specifieke wensen van de 

organisatie. 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. 

 

De opleiding leidt Scrum Masters op om bij het agile 

werken in grote organisaties een teamgerichte 

sleutelrol te vervullen. 

De agile enterprise haalt veel meer uit scrum teams en 

de scrum teams gedijen beter in een volledig agile 

omgeving. Goede coördinatie is daarbij van groot 

belang. 

 

Advanced Scrum Master 
 

Je leert in korte tijd hoe je als Scrum Master in een 

SAFe organisatie bijdraagt aan optimaal agile werken. 

Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn: 

 Agile en Scrum anti patronen 

 Program increment planning 

 Bijdragen aan realisatie doelen voor een PI 

 Inspect en Adapt workshops 

 Kwaliteit in engineering 

Agile architectuur 

 DevOps practices 

 Kanban voor het faciliteren van het team en de 

flow binnen het team en de release train 

 Creëren van high-performing teams 

 Interactie met het system team, deployment 

engineers, UX, architecten, product owners, 

product management en business owners 

 Continue verbeteren en leren en de Communities 

of Practice 

SAFe is het meest complete en meest gebruikte 

framework voor agility op schaal op dit moment. De 

ervaringen uit brede toepassing voeden de verdere 

ontwikkeling van SAFe. 

http://www.cibit.nl/
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De SAFe Advanced Scrum Master opleiding bouwt een 

fundering voor een faciliterende rol in agile 

ontwikkeling op schaal. 

De opleiding biedt theoretische grondslagen en 

inzichten in praktische toepassing. Het verrijkt de kijk 

op agile organiseren en levert concrete bruikbare 

handvatten voor SAFe teams. 

De opleiders van cibit werken allemaal in de praktijk 

van agile organisaties en doorrijgen de opleiding met 

voorbeelden en antwoorden uit hun dagelijkse werk. 

Mochten er na de opleiding, op het werk, 

ondersteuningsvragen opdoemen, dan kunnen we daar 

vanuit onze organisatie ook invulling aan geven. 

 

Doelgroep 

De opleiding richt zich primair op mensen die in grote 

mate betrokken zijn bij teamwerk en teamprocessen. 

Dit zijn onder meer bestaande Scrum Masters, 

teamleiders, projectmanagers, en anderen die de rol 

van een Agile team facilitator in een enterprise Agile 

context op zich hebben genomen. 

Maar ook Engineering en IT-development managers 

die verantwoordelijk zijn/worden voor de uitvoering en 

voor coaching van teams, Agile coaches, Agile 

programma managers en toekomstige Release Train 

Engineers. 

Vaak nemen we voorafgaand aan de opleiding contact 

op om jouw doelen en verwachtingen te peilen. 

 

Voorkennis 

Deze opleiding veronderstelt fundamentele kennis van 

Agile en Scrum. De SAFe for Teams opleiding is 

handig, maar heeft een overlap m.b.t. de 

basisprincipes. 

 

Certificaat 

Na afloop van de tweedaagse opleiding krijgt iedere 

deelnemer de mogelijkheid het SAFe4.5® Advanced 

Scrum Master (SASM) examen te doen, dat online 

door de Scaled Agile organisatie wordt afgenomen. Bij 

een goed resultaat ontvangt de deelnemer het 

SAFe4.5® Advanced Scrum Master (SASM) certificaat. 

 

 

Gerelateerde opleidingen 

Wil je nog meer in de diepte van SAFe organisatie of 

SAFe teams, dan bieden we ook: 

 Leading SAFe / SAFe Agilist 

 SAFe for Teams 

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   
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