Training informatie 2019
•
Plaats en data: check de trainingskalender
•
Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
•
Prijs: € 1.495, exclusief BTW, excl. examenkosten à € 400
•
Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal zijn bij de prijs
inbegrepen
•
3 maanden gratis e-coaching
•
Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl
•
U dient zelf een laptop met wifi verbindingsmogelijkheden
mee te nemen.
Improve verzorgt de training Practitioner in Agile Quality op verzoek
ook in-house in uw eigen organisatie. Neem voor meer informatie
contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

AANMELDEN
U kunt zich voor deze cursus
aanmelden op onze website.

Improve Quality Services BV
Prof. Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
www.improveqs.nl

Op al onze trainingen zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing zie:
www.improveqs.nl/contact/algemenevoorwaarden
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De training Practitioner in Agile Quality is
ontworpen om mensen met actuele Agile
kennis in staat te stellen hun vaardigheden
naar een hoger praktisch niveau te
brengen in een intensieve leeromgeving.
De cursus is ontworpen voor het hele
team, omdat iedereen een gelijke
verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit
van het product. Het behandelt de
belangrijkste competenties die vereist zijn
om effectief en efficiënt te werken en
tegelijkertijd kwaliteit te leveren. De cursus
is gericht op praktische toepassing en
samen leren door middel van discussies
en oefeningen.

Na deze training kunnen de deelnemers:
•
Agile Mindset - Bewijzen dat ze alle
soft skills in de praktijk brengen die
passen bij de agile mindset die is
afgestemd op agile manifesto en
principes
•
Faster Delivery – Delivery
optimaliseren door implementatie van
efficiënte en effectieve werkwijzen en
maximalisatie van niet-uitgevoerd
werk
•
Build Quality In – Teamactiviteiten
invoeren die ervoor zorgen dat de

•

•

•

productkwaliteitsdoelen voor elke
persona worden gehaald vanaf het
begin en gedurende de hele
levenscyclus van het product
Engineering principles – Het juiste
product first time right bouwen met
maximale Business value met behulp
van herhaalbare, controleerbare en
aanpasbare processen, terwijl de
technical debt wordt geminimaliseerd
Continuous testing - De integratie van
code ondersteunen door in meer
slagen per dag te bouwen en te
testen, om items te voltooien conform
acceptatiecriteria en Definition of
Done
Scalability - Extra risico's en
wijzigingen identificeren die nodig zijn
om processen effectief te schalen op
basis van teamgrootte en / of
distributie

Doelgroep
Voor wie is deze training bedoeld?
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die
zijn Agile vaardigheden wil verbeteren en
sneller betere software wil leveren.

Rollen van deelnemers in de organisatie
Deze training is bedoeld voor:
•
Ontwikkelaars
•
Business analisten
•
Projectmanagers
•
Teamleiders
•
Testers
•
Scrum Masters
En alle andere leden van een agile team.

Voorkennis of training
Dit is een training voor gevorderden. Van
kandidaten wordt verwacht dat
zij basiskennis hebben van agile werken,
testen en bij voorkeur daarmee ook
ervaring hebben.
Programma
Opzet van de training
De cursus duurt 3 dagen, waarbij de
nadruk ligt op het opbouwen van kennis en
het praktisch toepassen daarvan.
PAQ-kandidaten worden aan het einde van
de cursus beoordeeld met een praktische
assessment onder gecontroleerde
examenomstandigheden. Dit kan direct
aan het einde van de cursus worden
gedaan, of apart worden gepland.
Dit assessment heeft de vorm van een
voorbeeldproject met User Stories,
bijbehorende ontwerpdocumentatie en een
'multi-drop'-applicatie met defects.

Aanvullend nog twee scenario based
vragen die schriftelijk worden beantwoord
en, samen met het voorbeeldproject, door
een onafhankelijke assessor zullen worden
beoordeeld.

Programma van dag tot dag
Dag 1 Agile Manifesto en principes
•
Introductie
•
Engineering Principes
•
Praktische oefening
•
Sneller opleveren
•
Sprint oefening
Dag 2 Delivery
•
Retrospectives
•
Planning
•
Continuous testing
•
Ingebouwde kwaliteit
•
Sprint oefening
•
Oefenen praktjk examen
Dag 3 Team en examen
•
Technical debt en TDD
•
Agile mindset
•
Sprint oefening
•
Schaalbaarheid
•
Examen

