Workshop
Agile/Scrum
Foundation

Opleiding.

Doelgroep:

Testers, Testcoördinatoren, Testmanagers en iedereen die nog niet bekend is met
Agile en scrum.
Duur:
1 dag van 9.00-16.00 uur
Aantal deelnemers: 12
Inhoud:
Tijdens deze workshop leert u wat de agile en scrum methodieken inhouden. U leert
de agile principes begrijpen en u wordt voorbereid op het examen dat leidt tot het
internationaal erkende Agile Foundation certificaat. Tevens krijgt u inzicht in het
proces en de praktijk van de scrum methodiek.
Agile Foundation: een wereldwijd erkend certificaat!
Agile software ontwikkeling is een methodiek die je tegenwoordig overal tegenkomt. Deze nieuwe manier
van werken verschilt nogal van de traditionelere methoden en vergt daarmee enige kennis over wat de
agile aanpak inhoudt.
Het Agile Consortium is een wereldwijde organisatie die tot doel heeft om het Agile gedachtegoed te
verspreiden. Het Agile Foundation examen is onderdeel van het Agile certificeringsprogramma van het
Agile Consortium.
Agile en Scrum: een goede basis voor een geslaagd Agile Foundation examen
De Workshop Agile/Scrum Foundation is een uitstekende basisopleiding voor de agile praktijk. Tijdens deze
opleiding maakt u kennis met de begrippen en beginselen die aan de basis liggen van alle agile
methodieken. Daarnaast maakt u kennis met de bekendste agile methodes en best practices.
Binnen agile is scrum momenteel de meest gebruikte agile aanpak. Hierin zijn onder andere sprints, standup meetings, product backlog, burn-down, scrum master en product owner woorden die hun intrede doen
in projecten. De beste methode om te leren wat deze woorden betekenen, is om ermee aan de slag te
gaan. In de Workshop Agile/Scrum Foundation ervaart u middels een praktijkoefening de betekenis van
deze woorden.
Nadat u de agile theorie en praktijk heeft geleerd, wordt u middels een oefenexamen voorbereid op het
Agile Foundation examen, zodat u met vertrouwen het echte examen kunt afleggen.
Theorie en praktijk: een afwisselend programma
In de ochtend krijgt u de theorie uitgelegd, afgewisseld met individuele en groepsopdrachten. Na de
lunch krijgt u de gelegenheid om de net geleerde theorie in een praktijkoefening toe te passen en wordt u
op het examen voorbereid middels een oefenexamen.

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
o De geschiedenis en achtergrond van de agile aanpak.
o Het Agile Manifesto en de achterliggende principes.
o Belangrijke kenmerken van een agile aanpak.
o Enkele agile methodes.
o Praktijkoefening scrum.
o Oefenexamen.
Gezien het internationale karakter van de opleiding Is het examen in het Engels. De trainers spreken
Nederlands en ook het opleidingsmateriaal is grotendeels in het Nederlands. Onze trainers hebben ruime
ervaring op het gebied van agile. Zij zijn in staat de agile theorie te combineren met praktijkvoorbeelden.
Bovendien beantwoorden de trainers graag uw vragen over uw eigen agile praktijk.
Doelgroep
De workshop Agile/Scrum Foundation is een inleidende opleiding voor iedereen die wil weten wat Agile en
Scrum precies is en inhoudt. Deze workshop vormt een perfecte voorbereiding op de opleiding Testen in
een Agile omgeving en/of Certified Agile Tester® (CAT®).
Vereiste voorkennis
Voor de Workshop Agile/Scrum Foundation is geen specifieke voorkennis vereist.
Certificaat van Deelname
Na afloop van deze workshop ontvangt u een door de trainer ondertekend Certificaat van Deelname.
Kosten
De kosten van de workshop Agile/Scrum Foundation bedragen 770,00 EUR per workshop per persoon.
Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk. Voor kortingen en
overige acties zie de opleidingsagenda op www.testopleidingen.com.
Inschrijven
Data waarop en locaties waar deze opleiding plaatsvindt kunt u vinden op www.testopleidingen.com. U
kunt dit formulier tevens gebruiken om u voor een opleiding aan te melden. Inschrijven via ons online
inschrijfformulier op www.testopleidingen.com is natuurlijk ook mogelijk.
Contact
www.testopleidingen.com
testopleidingen@sogeti.nl
+31 (0)88 660 66 50 (telefoon)
+31 (0)88 660 67 18 (fax)

