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Onze Academy staat voor een persoonlijke leerstijl. Door samen te werken op een interactieve en 
effectieve manier kan snel, betrouwbare en bruikbare kennis worden opgedaan. Onze methode kan zowel 
online als inhouse gevolgd worden, met als einddoel het leren toepassen van de nieuwe kennis. In deze 
brochure vindt je alle detailinformatie over onze trainingen. Laat je inspireren, enthousiasmeren en 
motiveren om aan je eigen kennis of die van je medewerkers te werken. Door samen te groeien kom je 
vele malen verder dan alleen. 

 
Iedereen is welkom om de trainingen van ITicon Academy te volgen, ongeacht ervaring. Het is goed om 
enige basiskennis te hebben van Lean en/of Agile, dit is niet noodzakelijk om de trainingen succesvol af te 
ronden. ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile voor IT én non-IT omgevingen. Bekijk per training 
of specifieke vaardigheden essentieel zijn of  informeer naar onze gepersonaliseerde mogelijkheden. 

 
 

  

 
Certificeer je 
 
Online 
 
Inhouse 
 
Persoonlijk 
 
Interactief 
 
Effectief 

 
Door aan je kennis en kunde te blijven werken, ontplooi 
en groei je als persoon. Kies een training die bij je past, 
waar je binnen je huidige of toekomstige functie wat aan 
hebt, maar kies er vooral een die je leuk lijkt.  
 
Wij adviseren je graag in je keuze. Door korte lijntjes en 
flexibiliteit is maatwerk altijd mogelijk.  

Al onze trainers en SAFe Agile SPC hebben veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt. 
Met duidelijke en herkenbare voorbeelden wordt een treffend beeld geschetst over het zelf 
toepassen van de nieuwe kennis. Met persoonlijke begeleiding en kleine interactieve groepen wordt 
je de juiste kennis en expertise aangeleerd om het examen in te gaan.   

 
Als er vragen zijn over onze Academy en trainingen kan je contact op nemen met academy@iticon.nl. Wij 
zullen je vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden. 
 
ITicon Academy | Samen meer waarde 

mailto:academy@iticon.nl
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De Leading SAFe 5.0 training gaat in op de kennis die nodig is om een Lean-Agile leider te worden door gebruik te 
maken van het Scaled Agile Framework®. Lean is gericht op het continue verbeteren terwijl Agile is gericht op 
wendbaarheid en snel kunnen aanpassen naar veranderingen in de markt. Het doel is om met Business Agility, 
wendbaar te zijn en samen te werken in Agile Teams, en met continue verbeteren een steeds kortere time to market 
te bereiken. 
 
Deelnemers krijgen inzicht om met behulp van Business Agility de concurrentiepositie van het bedrijf te verbeteren. 
Je leert hoe een Agile Team onderdeel is van een groter geheel, genaamd een Agile Release Train (ART). Het is de 
ART die waarde oplevert voor de klant, niet het individuele Agile Team. Voor de ART wordt ook iedere 10 tot 12 
weken een planning gemaakt genaamd de Program Increment Planning (PI Planning). Je leert hoe dit bijdraagt aan 
de waarde die het bedrijf levert. 
 
Je leert om met een klantgerichte mindset te werken en design thinking te gebruiken om de wensen van de klant 
goed in kaart te brengen. Als Lean-Agile leider leer je ook hoe je het management van een bedrijf van een 
traditionele portfolio kan transformeren naar een Lean-Agile Portfolio. 
 
Tijdens deze training leer je hoe een Agile leider te worden. Wat komt daarbij kijken, hoe werkt dat in de SAFe Agile 
omgeving en hoe kan je anderen overtuigen en coachen. 
 
Leerdoelen (je leert om): 
• De transformatie naar Business Agility met SAFe te leiden 
• Een Lean-Agile-leider te worden 
• De behoeften van de klant te begrijpen met Design Thinking 
• Agile Product Delivery in te schakelen 
• Lean Portfolio Management te implementeren 
 
Vereisten: 
Iedereen kan deze training volgen ongeacht ervaring. Het is goed om enige basiskennis te hebben van Lean en/of 
Agile, dit is niet noodzakelijk om de training succesvol af te ronden. ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile 
voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt. Informeer 
naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/
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De SAFe Scrum Master training gaat in op de kennis die nodig is om een goed begrip te krijgen van de rol van Scrum 
Master in een SAFe onderneming. 
In tegenstelling tot de traditionele Scrum Master training die zich richt op de fundamenten van team-level Scrum, 
gaat de SAFe Scrum Master training meer over de rol van de Scrum Master in de context van de gehele 
onderneming. Je leert om een Program Increment (PI) succesvol te plannen en uit te voeren, hier komen alle Agile 
Teams samen om de planning te maken voor de komende PI. Deelnemers ontdekken hoe goed presterende Agile 
teams te bouwen door een dienende leider te zijn. En hoe ze die teams kunnen coachen om het beste te presteren. 
Met de SAFe 5 Scrum Master (SSM) certificering ben je in staat om de rol van Scrum Master uit te voeren in een 
SAFe omgeving, waardoor jouw waarde toeneemt naar teams en organisaties die SAFe implementeren. 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• Scrum in een SAFe-onderneming te beschrijven 

• Scrum-evenementen te faciliteren 

• Een effectieve iteratie-uitvoering te faciliteren  

• Effectief een PI evenement uit te voeren 

• Continue verbetering te ondersteunen 

• Agile teams te coachen om de beste zakelijke resultaten te behalen 

• DevOps implementaties te ondersteunen 
 

Vereisten: 
Iedereen kan deze training volgen ongeacht ervaring. Het is goed om enige basiskennis te hebben van Lean en/of 
Agile, dit is niet noodzakelijk om de training succesvol af te ronden. ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile 
voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt. Informeer 
naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/


 

6 
 

 

Ontwikkel de vaardigheden die nodig zijn om een goed presterend teamlid te worden van een Agile Team en leer 
hoe je effectief kunt samenwerken met andere teams - door een gecertificeerd SAFe® 5 Practitioner te worden. 
 
Tijdens deze training verspreid over vier dagdelen krijg je een diepgaand inzicht in het Agile Team, hoe deze waarde 
oplevert als onderdeel van een Agile Release Train (ART) en wat je kunt doen om jouw rol effectief uit te voeren met 
Scrum en Kanban. Leer hoe je van features stories kunt maken, deze kunt plannen en in de iteratie kan uitvoeren. 
Leer ten slotte over DevOps en hoe je effectief kunt integreren met andere teams in het programma en wat er nodig 
is om de ART continu te verbeteren. 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• SAFe toe te passen om Lean en Agile ontwikkeling in de onderneming uit te voeren 

• Je team en de team rol in de Agile Release Train te kennen 

• Alle andere teams in de ART te kennen, hun rollen en de afhankelijkheden tussen de teams 

• Iteraties te plannen 

• Iteraties uit te voeren en waarde te leveren 

• Program Increments te plannen 

• Te Integreren en samen te werken met andere teams in de ART 
 
Vereisten: 
Iedereen kan deze training volgen ongeacht ervaring. Het is goed om enige basiskennis te hebben van Lean en/of 
Agile, dit is niet noodzakelijk om de training succesvol af te ronden. ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile 
voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt. Informeer 
naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/
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Lever meer waarde op met Certified SAFe® DevOps Practitioner 
 
Om te kunnen concurreren in een snel veranderende ICT-markt, moet elke organisatie waardevolle technologische 
oplossingen leveren met een kortere time to market. Dit vereist een gedeelde DevOps-mentaliteit tussen alle 
mensen die nodig zijn om software gestuurde systemen te definiëren, te bouwen, te testen, te implementeren en 
vrij te geven, en niet alleen de technici die een CI/CD-pijplijn gebruiken. 
 
Deze interactieve training van vier dagdelen helpt mensen in technische, niet-technische en leidinggevende rollen 
samen te werken om hun waarde stroom van begin tot eind te optimaliseren. Deelnemers zullen leren wat DevOps 
is en een “continuous delivery pipeline” ontwerpen die is afgestemd op het bedrijf. Deelnemers werken in cross 
functionele teams om hun huidige waarde stroom van concept naar waarde in kaart te brengen, belangrijke 
knelpunten te identificeren om een bruikbaar implementatieplan te bouwen om de voordelen van DevOps in hun 
organisatie te implementeren. 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• Uit te leggen hoe DevOps waarde vermeerdert 

• Een CALMR-benadering toe te passen op DevOps 

• Het belang van Ci/Cd voor DevOps 

• Het belang van continue testen en continue beveiliging voor Devops 

• Value Stream Mapping te implementeren 

• Steeds verder DevOps te automatiseren 

• Prioriteit geven aan DevOps-oplossingen met het grootste economische voordeel 

• Het ontwerpen en implementeren van een DevOps-transformatieplan 
 
Vereisten: 
Iedereen kan deze training volgen ongeacht ervaring. Het is goed om enige basiskennis te hebben van Lean en/of 
Agile, dit is niet noodzakelijk om de training succesvol af te ronden. ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile 
voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt. Informeer 
naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/
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Lean-Agile praktijken toepassen in de publieke sector met de SAFe® met Certified SAFe® Government Practitioner 
 
De Leading SAFe for Government training gaat in op de kennis die nodig is om een Lean-Agile leider te worden in een 
overheidsorganisatie door gebruik te maken van het Scaled Agile Framework®. Lean is gericht op het continue 
verbeteren terwijl Agile is gericht op wendbaarheid en snel kunnen aanpassen naar veranderingen in de markt. Het 
doel is om een kortere time to market te bereiken met Business Agility en continue verbeteren. 
 
Deelnemers krijgen inzicht om met behulp van Business Agility de prestaties van het bedrijf te verbeteren. Je leert 
hoe een Agile Team onderdeel is van een groter geheel, genaamd een Agile Release Train (ART). Het is de ART die 
waarde oplevert voor de klant, niet het individuele Agile Team. Voor de ART wordt ook iedere 10 tot 12 weken een 
planning gemaakt genaamd de Program Increment Planning (PI Planning). Je leert hoe dit bijdraagt aan de waarde 
die het bedrijf levert. 
 
Je leert om met een klantgerichte mindset te werken en design thinking te gebruiken om de wensen van de klant 
goed in kaart te brengen. Als Lean-Agile leider leer je ook hoe je het management van een bedrijf van een 
traditioneel portfolio kan transformeren naar een Lean-Agile portfolio. 
 
Tijdens deze training leer je een Agile leider te worden. Wat komt daarbij kijken, hoe werkt dat in de SAFe Agile 
omgeving en hoe kan je anderen overtuigen en coachen. Tijdens deze training leer je bovendien wat het betekent 
om een Lean-Agile transformatie van een programma binnen een overheidsinstantie te leiden. 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• De transformatie naar Business Agility met SAFe te leiden 

• Een Lean-Agile-leider te worden 

• De behoeften van de klant te begrijpen met Design Thinking 

• Agile Product Delivery in te schakelen 

• Lean Portfolio Management te implementeren 

• Succespatronen te volgen voor SAFe-implementaties binnen de overheid 
 

Vereisten: 
Iedereen kan deze training volgen ongeacht ervaring. Het is goed om enige basiskennis te hebben van Lean en/of 
Agile, dit is niet noodzakelijk om de training succesvol af te ronden. ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile 
voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt. Informeer 
naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
 
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/
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Lever waarde door effectieve Program Increment uitvoering en word een Certified SAFe® Product Owner/ Product 
Manager. 
 
Ontwikkel de skills die nodig zijn voor het opleveren van waarde in een Lean bedrijf door een SAFe® 5 Product 
Owner/Product Manager (POPM) te worden. Gedurende deze training van vier dagdelen zullen deelnemers 
begrijpen hoe ze hun rol effectief kunnen maken in de Agile Release Train (ART) welke waarde levert door Program 
Increments. 
 
Deelnemers leren om de Lean mindset toe te passen en hoe van Epics over te gaan naar Features en van Features 
over te gaan naar Stories. Verder komen aan bod Program en Team backlogs en het plannen van en uitvoeren van 
Iteraties en Program Increments. Deelnemers ontdekken hoe de cultuur van de Continuous Delivery Pipeline en 
DevOps een bijdrage levert aan het continue verbeteren van de ART. 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• De rol van Product Owner en Product Manager te omschrijven 

• SAFe Lean-Agile principes en waarden toe te passen op de PO/PM rollen 

• Epics in Features op te delen en Features in Stories 

• Program en Team backlogs te managen 

• Samen te werken met andere Agile teams in het inschatten en voorspellen van werk 

• De klant te vertegenwoordigen bij de Program Increment Planning 

• Een Program Increment uit te voeren en continue waarde te leveren 
 
Vereisten: 
Iedereen kan deze training volgen ongeacht ervaring. Het is goed om enige basiskennis te hebben van Lean en/of 
Agile, dit is niet noodzakelijk om de training succesvol af te ronden. ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile 
voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt. Informeer 
naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
 
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/
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Gebruik Design Thinking om waardevolle producten te creëren in het Lean-Agile bedrijf als Certified SAFe® Agile 
Product Manager. 
 
De Agile Product Management training gebruikt de kracht van Design Thinking om innovatieve oplossingen te 
ontwikkelen met bewezen SAFe eigenschappen. Leer de juiste mindset, vaardigheden en gereedschappen om 
succesvolle producten te ontwikkelen – van aanvang tot einde – met het gebruik van Agile technieken. 

Herken hoe Continuous Exploration de brandstof is voor innovatie en helpt met het definiëren van visie en strategie 
en als een roadmap fungeert om nieuwe markten aan te boren. Leer hoe de product lifecycle te versnellen door 
snelle feedback en het snel opleveren van uitzonderlijke producten en oplossingen die klanten tevredenstellen. Dit 
allemaal in alignement met de strategie, portfolio en Enterprise architectuur van de organisatie. 

Leerdoelen (je leert om): 

• Design Thinking te gebruiken om gewenste, haalbare en duurzame resultaten bereiken 

• Marktbehoeften te verkennen, segmentering, dimensionering en het concurrentie landschap 

• De economie van waarde stromen, inclusief prijzen en licenties te bepalen 

• Empathie te gebruiken om ontwerp te stimuleren 

• Productstrategie en visie toe te passen 

• Routekaarten te ontwikkelen 

• SAFe uit te voeren en waarde te leveren 

• Innovatie in de waarde stroom toe te passen 

 
Vereisten: 
Iedereen kan deze training volgen ongeacht ervaring. De volgende voorwaarden worden echter ten zeerste 
aanbevolen: 

• Al eerder een SAFe training gevolgd 

• Een achtergrond in Product- of Solution Management 
 
ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring 
waardoor de theorie tot leven komt. Informeer naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  

 
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/
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In de SAFe Advanced Scrum Master training worden Scrum Masters voorbereid op hun leiderschapsrol in het 
faciliteren van Agile teams. 
 
Deze vierdaagse training van vier ochtenden bereid huidige Scrum Masters voor hun leiderschapsrol in het 
faciliteren van een Agile Team, Program en het succes van het bedrijf in het toepassen van Scaled Agile Framework 
(SAFe®). 
 
De training behandelt het faciliteren van team overschrijdende interacties ter ondersteuning van programma-
uitvoering en continue verbeteren. Het gaat in op de voordelen van het gebruik van DevOps, de toepassing van 
Kanban om de waarde stroom te vergemakkelijken en gaat in hoe om te gaan met diverse stakeholders. De training 
biedt ook bruikbare tools voor het bouwen van goed presterende teams en onderzoekt praktische manieren om 
Agile en Scrum-antipatronen in de onderneming aan te pakken. 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• SAFe-principes toe te passen op facilitering, activering en coaching in een omgeving met meerdere teams 

• Een goed presterend team op te bouwen en continue verbetering te stimuleren 

• Agile en Scrum antipatronen aan te pakken 

• Acceptatie van technische praktijken te ondersteunen, DevOps en Agile-architectuur 

• Kanban, eXtreme Programming (XP) en frameworks toe te passen 

• Program Increment uit te voeren en levering van end-to-end systeem 

• Door deelname aan Communities of Practice (CoP) en innovatiecycli het leren te stimuleren 
 
Vereisten: 
Het hebben van een of meer van de volgende certificeringen wordt vereist voor degenen die van plan zijn het SAFe® 
5 Advanced Scrum Master (SASM) certificeringsexamen af te leggen: 

• SAFe® 5 Scrum Master (SSM) certification 

• Certified Scrum Master (CSM) certification 

• Professional Scrum Master (PSM) certification 
 
ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring 
waardoor de theorie tot leven komt. Informeer naar onze maatwerk mogelijkheden. 
Het is eventueel mogelijk om SAFe Scrum Master en SAFe Advanced Scrum Master als combinatie af te nemen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
 
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/
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Technische flexibiliteit mogelijk maken voor de Lean Enterprise met Certified SAFe® Agile Software Engineer. 
 
De discipline van software engineering is geëvolueerd met de introductie van Lean-Agile en DevOps principes en 
werkwijzen. Nieuwe vaardigheden en benaderingen helpen organisaties om softwaregerichte oplossingen sneller, 
voorspelbaarder en met hogere kwaliteit te leveren. 
 
Tijdens deze zes dagdelen, workshopgeoriënteerde training leren deelnemers de fundamentele principes en 
werkwijzen die de Agile Software Engineering-discipline vormen. Deelnemers leren hoe een continue stroom van 
waarde te leveren en ingebouwde kwaliteit mogelijk te maken door moderne praktijken, waaronder technische XP-
praktijken, Behavioural-Driven Development (BDD) en Test-Driven Development (TDD). 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• Agile Software Engineering te definiëren en de onderliggende waarden, principes en praktijken 

• Test-First-principe toe te passen om afstemming tussen tests en requirements te creëren 

• Gedeeld begrip met Behavior-Driven Development (BDD) te creëren 

• Met Agile-modellering te communiceren 

• Vanuit context voor testbaarheid te ontwerpen 

• De testinfrastructuur voor geautomatiseerd testen te gebruiken 

• Lean-Agile-principes toe te passen om de waarde stroom te optimaliseren 

• Een Agile Software Engineering-plan te maken 
 
Vereisten: 
Iedereen kan deze training volgen ongeacht ervaring. Het is goed om enige basiskennis te hebben van Lean en/of 
Agile, dit is niet noodzakelijk om de training succesvol af te ronden. ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile 
voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt. Informeer 
naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/
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Een training voor architecten om continue waarde op te leveren met gecertificeerde SAFe® Architect 
 
Deelnemers leren de samenwerking en afstemming in een SAFe® Lean-Agile onderneming verbeteren. De SAFe® for 
Architects-training bereidt systeem-, solution- en Enterprisearchitecten voor om in de hele organisatie ingezet te 
worden als effectieve leiders die gezamenlijk architecturale oplossingen leveren. 
 
Tijdens deze training van zes ochtenden zullen deelnemers de rollen, verantwoordelijkheden en mindset van Agile 
Architects verkennen en hoe ze architectuur kunnen afstemmen op bedrijfswaarde en een continue waarde creëren 
terwijl ze de uitvoering van SAFe-programma's ondersteunen. 
 
Deze training is bedoeld voor senior technische medewerkers die de rol van systeem-, oplossings- en 
Enterprisearchitecten in de Lean-Agile-ondernemingen moeten invullen. De training is ook geschikt voor individuen 
die een dieper inzicht wensen in hoe architectuur een continue waarde stroom mogelijk maakt en hoe architecten 
betrokken zijn bij en bijdragen aan een Lean-Agile onderneming. 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• Volgens SAFe-principes je rol als architect uit te voeren 

• Architectuur op zakelijke waarde af te stemmen 

• Architectuurvisie en intentie te ontwikkelen en te communiceren 

• Een architecturale basis te plannen om een succesvolle levering mogelijk te maken 

• Architect te zijn voor continue levering en Release on Demand 

• Architecten te coachen en leiden en teamleden tijdens Program Increment (PI) Planning en uitvoering 

• Leiderschap te geven tijdens een Lean-Agile transformatie 
 
Vereisten: 
De volgende vereisten worden sterk aanbevolen: 

• Minstens één SAFe-cursus succesvol hebben afgerond 

• Heeft ervaring met minimaal één ART en één PI 
 
ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring 
waardoor de theorie tot leven komt. Informeer naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/
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Strategie afstemmen op uitvoering met een Certified SAFe® Lean Portfolio Manager 
 
Lean Portfolio Management (LPM) is een interactieve training van vier dagdelen die de praktische tools en 
technieken biedt die nodig zijn om Strategie en Investeringsfinanciering, Agile Portfolio Operations en Lean 
Governance te implementeren. Er is ook een extra workshop van 2 dagdelen beschikbaar om bedrijfsteams te 
helpen aan de slag te gaan met LPM in hun organisatie. 
 
Deelnemers hebben ook de mogelijkheid om de huidige en toekomstige staat van hun portfolio vast te leggen met 
de Portfolio Canvas-tool en belangrijke zakelijke initiatieven te identificeren om de portfoliovisie te realiseren. 
Deelnemers brengen portfoliostroom tot stand met de Portfolio Kanban en leren prioriteit te geven aan Epics voor 
maximaal economisch voordeel. De training biedt ook inzicht in hoe Value Stream Budgets en Lean Budget 
Guardrails kunnen worden vastgesteld en hoe de prestaties van de Lean-portefeuille kunnen worden gemeten. 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• Lean Portfolio Management (LPM) te beschrijven 

• De portefeuille te verbinden met de bedrijfsstrategie 

• De portfoliovisie vast te stellen 

• Lean Budgeting en Guardrails te implementeren 

• Flow tot stand te brengen met de Portfolio Kanban 

• Operationele uitmuntendheid te ondersteunen met een Agile Program Management Office (APMO) en 
Communities of Practice (CoP's) 

• Waarde stromen te coördineren 

• LPM-prestaties te meten 

• Een plan op te stellen voor de implementatie van LPM 
 
Vereisten: 
De volgende vereisten worden sterk aanbevolen: 

• Bekendheid met Agile concepten en principes 

• Leading SAFe of SAFe PO/PM training gevolgd 

• Ervaring in het werken in een SAFe-omgeving 
 
ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel praktijkervaring 
waardoor de theorie tot leven komt. Informeer naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
  

https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/iticon-academy/
https://www.iticon.nl/contact/


 

15 
 

Als SAFe Release Train Engineer faciliteer je de Agile Release Train (ART) in het creëren van waarde. Je leert hoe je 
als leider en coach een goed presterende ART kunt realiseren.  
 
Gedurende deze driedaagse cursus of zes dagdelen, leer je begrijpen wat de rol en verantwoordelijkheden van een 
Release Train Engineer (RTE) zijn in een SAFe omgeving. Door de interactieve training leer je de RTE rol toepassen in 
een Lean-Agile transformatie. Je leert hoe je ART processen kunt faciliteren vanuit een agile Mindset. Je leert hoe je 
andere leiders, teams en Scrum Masters coacht in nieuwe SAFe processen. Ontdek hoe een Program Increment (PI) 
Planning voor te bereiden en uit te voeren. De PI planning is het belangrijkste SAFe event dat zorgt dat alles met 
elkaar is afgestemd en gesynchroniseerd op alle niveaus in een SAFe organisatie. 
 
 
Leerdoelen (je leert om): 

• Met Lean-Agile kennis en middelen waarde op te leveren en releasen 

• De uitvoering van een ART of een solution van meerdere ART’s te assisteren 

• Continue verbeteringen door te voeren 

• Een goed presterende ART te realiseren door een leider en coach te worden 

• Een actieplan te maken om je verder te bekwamen als RTE 
 
Vereisten: 
Enige ervaring in een SAFe Agile omgeving is gewenst. Bij voorkeur heb je al ervaring opgedaan in een ART en een 
Program Increment Planning. Omdat je als RTE de Scrum of Scrums bent is het ook wenselijk dat je ervaring hebt als 
Scrum Master. ITicon Academy is gespecialiseerd in SAFe Agile voor IT én non-IT omgevingen. De trainer heeft veel 
praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt. Informeer naar onze maatwerk mogelijkheden. 
 
 
Training: 
Vier dagdelen via Microsoft Teams/Zoom of op locatie bij de klant in overleg. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
 
Kosten: 
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele prijzen. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
 
Data:  
Kijk op onze website, https://www.iticon.nl/academy/ , voor actuele data en tijden. Maatwerk is altijd mogelijk. 
 
Contact: 
U kunt contact met ITicon opnemen via de pagina op: https://www.iticon.nl/contact/  
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