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  Cursus Agile en Testen 

Steeds meer organisaties werken Agile, maar hoe kun je de kwaliteit van de software 
voldoende controleren en borgen? De traditionele tester is gewend aan gestructureerd en risico 
gebaseerd werken. Hoe gaat die tester optimaal functioneren in een Agile team en is er nog 
behoefte aan een testmanager en testplannen? In deze cursus leer je hoe je als testspecialist 
meedoet met Agile software ontwikkeling en er voor zorgt dat de software voldoende getest in 
productie gaat. 

 

Cursus Agile en TestenTesten in een 
Agile omgeving 

De business vraagt steeds vaker om een Agile 

werkwijze, bijvoorbeeld volgens het Scrum framework. 

Door het iteratief werken en de korte lijnen zijn 

organisaties in staat om sneller, flexibeler en 

efficiënter nieuwe systemen productierijp te krijgen. 

Dat is precies waar de business behoefte aan heeft. 

Deze verandering in werkwijze heeft ook gevolgen 

voor de tester. Bij gezamenlijke verantwoordelijkheid 

in ontwikkelteams zal de tester meer multidisciplinair 

moeten gaan werken en gaan andere expertises en 

vaardigheden een rol spelen. De testmanager 

daarentegen krijgt meer een rol op afstand. Wij zijn 

van mening dat juist bij agile de testspecialisten hun 

vakmanschap moeten tonen. 

In deze training leert de testspecialist wat het 

betekent om te testen in Agile projecten en teams. 

Welke mogelijkheden heb je als ook van jou als tester 

een Agile werkwijze wordt verwacht? Hoe ga je 

bijvoorbeeld om met het ontbreken van gedetailleerde 

ontwerpdocumentatie, wanneer kun je een goede 

teststrategie bepalen en wat is een goede teststrategie 

als er iteratief wordt gewerkt? Vanuit het oogpunt van 

de testspecialist wordt gekeken naar de verschillen in 

aanpak in vergelijking met “traditionele” 

ontwikkeltrajecten en de mogelijkheden en kansen die 

agile werken biedt. 

 

Doelgroep 

Deze cursus is geschikt voor testspecialisten die 

onderdeel (gaan) uitmaken van agile ontwikkelteams. 

Maar ook voor testmanagers en testcoördinatoren die 

te maken krijgen met verandering van hun rol bij de 

overgang van meer traditionele software-ontwikkeling 

naar een Agile omgeving. Voor niet-testers is deze 

cursus een goede bewustwording om ook in een testrol 

in een Agile ontwikkelteam te gaan functioneren. 

 

We gaan ervan uit dat je de essentie van Agile en 

Scrum al kent, hetzij door praktijkervaring, hetzij 

doordat je de cursus Agile & Scrum Essentials hebt 

gevolgd. 
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Resultaat / Doel 

Het doel van de cursus is dat de testspecialist in staat 

wordt gesteld om optimaal te kunnen functioneren in 

een Agile project en team. Dit wordt bereikt door een 

mix van theorie en praktijkgerichte cases. 

 

Programma 

In het standaard programma komen de volgende 

onderwerpen aan bod: 

 

 Rol van de testspecialist in Agile teams; 

 Multidisciplinaire teams en communicatie; 

 Omgaan met acceptatie criteria en documentatie 

binnen Agile; 

 Omgaan met veranderingen gedurende een 

iteratie; 

 Testrollen en testsoorten bij Agile ontwikkelen; 

 Skills en vaardigheden van de Agile tester; 

 Regressietesten bij Agile ontwikkelen; 

 Belang van geautomatiseerd testen bij Agile 

ontwikkelen; 

 Test Driven Development en Acceptance Test 

Driven Development. 

 

Wilt u zich verder ontwikkelen? 

 

Voor tal van klanten hebben we gespecialiseerde 

vervolgtrainingen uitgevoerd. Dit waren bijvoorbeeld 

trainingen specifiek over testen en testautomatisering, 

met meer verdieping in testmethodieken, 

testtechnieken en testtools. 

 

Wil je na deze kennismakingstraining meer leren over 

testen in Agile projecten, neem dan contact met ons 

op. 

 

Deze training wordt in samenwerking met 

testspecialist Praegus aangeboden.  

  

 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 1 dag 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 6.95,- (cibit academy rekent geen BTW) 

 

cibit academy 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2, 3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl   

  

 

  

 


