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SAFe® 4.5 Product owner / Product manager 

In twee dagen leer je het Scaled Agile Framework kennen en de Agile en Lean principes 

erachter. De focus ligt daarbij op de product owner practices die je nodig hebt om als Product 

Manager of Product Owner effectief te werken in een op SAFe® gebaseerde organisatie.

Bij het werken met Scrum in teams is een sleutelrol 

weggelegd voor de Product Owner. 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 Product Owner en introduceert, in SAFe, de 

Product Manager. Samen organiseren zij de volledige 

levenscyclus van producten en diensten. 

 

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 Product Owners en Product 

Managers op om bij de agile transformatie in grote 

organisaties een productgerichte 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. 

 

SAFe Product owner / Product 
manager 
 

Onderwerpen die zoal aan de orde komen zijn: 

 De Lean en Agile mindset - Het SAFe framework is 

gebaseerd op deze principes, die met name te 

maken hebben met houding en gedrag. Zonder 

deze mindset is het raamwerk slechts een 

instrument dat als kunstje opgevat kan worden. 

 Hoe verhouden de rollen van Product Manager en 

Product Owner zich tot elkaar in SAFe? 

 Het leveren van een bijdrage op portfolio niveau 

 Het definiëren en beheren van waardestromen en 

productwaarde 

 Wat doet een effectieve Product Manager? 

 Wat doet een effectieve Product Owner? 

 Stakeholder management 

 Het werken met product backlogs op verschillende 

niveaus 

Je leert in korte tijd hoe je op basis van SAFe Program 

en Product Management grip kunt krijgen op continue 

verbetering van agile requirements management 

binnen je organisatie. 

De opleiding bestaat uit twee dagen met een 

uitgebreid en praktisch programma. Op de 
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verschillende dagen komen de volgende thema’s aan 

bod: 

Dag 1 

 Introductie in SAFe 

 Agile PO/PM 

 Samenwerking met portfolio management 

 Werken met klantwensen en -eisen 

Dag 2 

 Planning en uitvoering in een SAFe organisatie 

 Rollen en verantwoordelijkheden 

 Werken als SAFe PM/PO 

 

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. 

De SAFe Product Owner / Product Manager opleiding 

bouwt een fundering voor een sturende rol in agile 

productontwikkeling 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 requirements management. 

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 het managen van 

productontwikkeling binnen de organisatie. Dit zijn 

onder meer product managers, product owners, 

architecten, analisten, ontwerpers en Agile / Lean 

consultants. 

Maar ook specialisten op terreinen als kwaliteit en 

projectmanagement hebben baat bij deze opleiding. 

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 en affiniteit met het proces van 

requirements management. 

 

Certificaat 

Na afloop van de tweedaagse opleiding krijgt iedere 

deelnemer de mogelijkheid het SAFe4.5® Product 

Manager-Product Owner (SPMPO) examen te doen, dat 

online door de Scaled Agile organisatie wordt 

afgenomen. Bij een goed resultaat ontvangt de 

deelnemer het SAFe4.5® Product Manager-Product 

Owner (SPMPO) certificaat. 

 

Gerelateerde opleidingen 

Wil je ook nog meer in de diepte van SAFe organisatie 

of 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   

  

 

  

 

http://www.cibit.nl/
mailto:cibitacademy.nl@inspearit.com
http://www.cibit.nl/

