Training informatie 2019
•
Plaats en data: check de trainingskalender
•
Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
•
Prijs: € 1.195, exclusief BTW, excl. examenkosten à € 200
•
Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal zijn bij de prijs
inbegrepen
•
3 maanden gratis e-coaching
•
Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl
Improve verzorgt deze training op verzoek ook in-house in uw eigen
organisatie. Indien gewenst in het Engels. 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

Succesvol werken in een
agile omgeving

AGILE
Certified Agile
Business Analyst
Vaardigheden, kennis en hands-on
ervaring om succesvol te zijn als
Business Analyst in de agile wereld

AGILE
Certified Agile
Business Analyst

Als Business Analyst in een agile project
hebt u een bijzondere rol. Een rol die niet
echt is omschreven in de agile werkwijze
maar onmisbaar is. Met deze tweedaagse,
internationaal erkende training leert u
vaardigheden, kennis en hands-on
ervaring om succesvol te zijn als Business
Analyst in de agile wereld.

Ontwikkelaars en testers hebben duidelijke
en herkenbare rollen in de agile ontwikkel
omgeving. De rol van de Business Analyst
wordt niet duidelijk omschreven.
Dit kan zijn omdat business analyse in het
algemeen verkeerd wordt begrepen, maar
het wordt waarschijnlijk verergerd door het
ontbreken van een algemeen aanvaarde
definitie of raamwerk voor de agile
Business Analysts - tot nu toe.
De iSQI® Certified Agile Business Analysis
training geeft methoden en hulpmiddelen
voor de Business Analyst die werkt in een
agile context. U krijgt een overzicht van
verschillende technieken die goed
aansluiten bij de agile aanpak en filosofie.
U krijgt specifieke tips gebaseerd op echte
voorbeelden, om u te helpen
samenwerking en continue verbetering
binnen projecten te stimuleren.

Na deze training:
• Kent u rol van de Business Analyst in
een agile software ontwikkelproject;
• Kunt u werken in agile ontwikkel
teams;
• Kunt u de rol van een Business Analyst
uitleggen aan de business en het agile
team;
• Begrijpt u de bijdrage van de Business
Analyst aan proces analyse binnen een
agile werkwijze;
• Kunt u specifieke Business Analysis
technieken selecteren die bijdragen
aan het leveren van artefacten die
waarde toevoegen aan agile projecten;
• Ziet u het belang van, en draagt u bij
aan, continue verbetering.
Doelgroep
De training is voor u geschikt als u werkt
als Business Analyst of werkt met
Business Analysts en beter wilt begrijpen
wat werken in een agile context betekent
en voor iedereen die betrokken is bij het
definiëren en managen van requirements
in de ontwikkelcyclus.

Rollen van deelnemers in de organisatie
De training is bestemd voor:
• Product owners
• Agile champions
• Agile team leads en leden van een
agile team (o.a. developers, testers)
• BA managers
• IT managers
• Business managers
• Business change managers
• Project en programma managers
• Requirement engineers
Programma
Opzet van de training
De training duurt twee dagen. De nadruk
ligt daarbij op het opbouwen van uw
vakkennis en vaardigheden, en op de
praktische toepassing daarvan. Het
multiple choice examen wordt aan het eind
van de tweede cursusdag afgenomen.

Programma modules
Deze tweedaagse training bestaat uit de
modules:
• Business Analysis
• Agile
• Agile methoden
• Business Analysis technieken in agile
projecten
• Het geheel zien
• Denken als een klant
• Bepalen wat van waarde is
• De realiteit in voorbeelden
• Begrijpen wat haalbaar is
• Het stimuleren van samenwerking en
continue verbetering
• Voorkom ‘waste’

