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Leergang Agile
Elke organisatie wil tegenwoordig agile zijn; 
snel reageren op een snel veranderende 
wereld. Maar wat houdt agile nu precies in? 
Hoe vertaalt het zich in de praktijk? Waar 
begin je en hoe zorg je ervoor dat je je 
organisatie meekrijgt? 
26 september start de IT Academy de 6-
daagse Leergang Agile waarin onze 
docenten Jan Salvador van der Ven en 
Sandra Warmolts je antwoorden op deze 
vragen geven. Tijdens deze leergang krijg je 
een stevige introductie in agile en leer je 
over agile methodes en technieken zoals 
Scrum, Kanban, DevOps en Lean Startup. 

IT Academy Noord-Nederland zet zich in voor 
een hoogwaardige, gezonde en evenwichtige 
ICT-arbeidsmarkt in het Noorden. We bieden 
professionals, werkzoekenden en studenten 
de beste opleidingen en werkgevers de best 
opgeleide mensen.

Leervorm 
Duur 
Startdatum 
Prijs 
Locatie  
Tijden 

Klassikaal
6 dagen
26 september 2018
€2.995,-
Hanzehogeschool Groningen 
09.00 - 17.00 uur

Praktische informatie



De leergang is opgezet voor professionals die zich willen 
verdiepen in agile en de bijbehorende methodes. Na het 
succesvol afsluiten van deze leergang ontvang je een diploma. 
Kijk op www.itacademy.nl voor meer informatie. 

Programma
Dag 1: Introductie Agile 1  
Dag 2: Introductie Agile 2  
Dag 3: Scrum   
Dag 4: Lean Startup 
Dag 5: Agile organisatie
Dag 6: Agile in de praktijk 

(26 september)  
(3 oktober)    
(10 oktober)  
(17 oktober)    
(31 oktober)   
(7 november)

Na afloop van de leergang:
	beschik je over de theoretische kennis van agile;

ben     je bekend met de Scrum & Kanban methodiek en DevOps;

kun je de Lean Startup aanpak toepassen;

ken je het belang van testen & hoe je dit moet toepassen;

weet je hoe je agile moet toepassen in de praktijk.

Voor professionals



IT Academy Noord-Nederland is een initiatief van

Hier vind je ons
Zernikeplein 11
9747 AS, Groningen
050 595 4400
info@itacademy.nl
www.itacademy.nl

Verbind met ons via sociale media
	facebook.com/
itacademynoordnederland
@IT_Academy_NN
	linkedin.com/company/ 
it-academy-noord-nederland
youtube.com/c/ItacademyNl




