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SAFe® 4.5 for Teams 

In twee dagen leer je het Scaled Agile Framework kennen waarin grote aantallen teams 

samenwerken aan agile ontwikkeling. De manier waarop gezamenlijk wordt gepland en de 

voortgang wordt afgestemd, inclusief de Lean principes en engineering practices die je nodig 

hebt om Scrum effectief op te schalen.

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 samenwerkende teams als een geheel op elkaar 

zijn afgestemd. SAFe is een methode om dat voor 

elkaar te krijgen. 

 

Het werken met Scrum is gebouwd op agile teams. 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 teams en teamleden en introduceert, in SAFe, 

overkoepelende planning en afstemming. Samen 

organiseren de teams in zo’n omgeving, de volledige 

levenscyclus van producten en diensten. 

 

SAFe is een bewezen framework voor het toepassen 

van Lean en Agile principes in middelgrote tot grote 

organisaties. Organisaties die SAFe goed toepassen 

zijn efficiënter, wendbaarder en daardoor succesvoller. 

Als je al met Scrum of Agile bezig bent, dan kun je 

met SAFe nog veel meer voordeel 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. 

 

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 en de 

vernieuwde Scrum Master en Product Owner 

rollen. Binnen SAFe hebben ze aanvullende taken 

en verantwoordelijkheden, naast nieuwe 

uitdagingen. 

 Vormgeven van Backlogs - Het schrijven van User 

stories en andere backlog items, inclusief het 

bepalen van de grootte en de prioriteiten. Het 

schrijven van acceptatiecriteria voor team 

backlogs is in SAFe onderdeel van het enterprise 

backlog model op alle niveaus van SAFe. 
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 Sprint uitvoering - Plannen van het Programma 

Increment, backlog refinement, tracken en tracen 

van de voortgang, de verschillende demo’s van 

SAFe en het realiseren van voortdurende 

verbetering van een Releasetrein. In Safe worden 

Agile ceremonies en evenementen uitgevoerd op 

team- en programmaniveau. 

 Agile technische best practices - Strategieën om 

watervalprincipes te voorkomen binnen een sprint, 

TDD, ATDD, geautomatiseerd testen en continue 

integratie van systemen. 

 Lanceren van een Agile release trein (ART)—

voorbereiding op de Release Planning op 

programmaniveau. 

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 for Teams opleiding bouwt een fundering voor 

het functioneren van agile teams in een SAFe context. 

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 

Deze cursus is vooral geschikt voor alle ontwikkel- en 

ontwerp disciplines, voor hen die werken in en met 

teams. Softwareontwikkelaars, testers, deployment en 

operations engineers, UX experts, DBA experts, 

projectleiders, Release Train Engineers, Scrum 

Masters, applicatie architecten, ontwerpers, en andere 

direct betrokkenen bij softwareontwikkeling.  

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 ervaring in softwareontwikkeling, bijvoorbeeld 

als ontwikkelaar, tester, ontwerper of projectleider. 

Certificaat 

Na afloop van de tweedaagse opleiding krijgt iedere 

deelnemer de mogelijkheid het SAFe4.5® Practitioner 

(SP) examen te doen, dat online door de Scaled Agile 

organisatie wordt afgenomen. 

Bij een goed resultaat ontvangt de deelnemer het 

SAFe4.5® Practitioner (SP) certificaat. 

 

Gerelateerde opleidingen 

Wil je nog meer in de diepte van de SAFe organisatie 

of specifieke SAFe teamrollen, dan bieden we ook: 

 Leading SAFe / SAFe Agilist 

 SAFe Scrum Master 

 SAFe Product Owner / Product Manager 

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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