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Cursus Agile requirements practitioner   

Agile werken is in veel opzichten anders dan traditioneel software ontwikkelen. Requirements 

engineering blijft onverminderd van belang, want nog steeds moeten bijvoorbeeld alle 

betrokkenen hetzelfde begrip hebben van de vraagstelling. Op het juiste moment voldoende 

aandacht besteden aan requirements blijft ook in Agile projecten een sleutel tot succes. Maar 

juist in de mate van detail en de timing zitten de verschillen. De technieken die requirements 

engineers toepassen en de verschillen van toepassen in een Agile project komen in deze 

cursus uitgebreid aan bod.

 

Requirements in Agile & Scrum 

processen 

Deze driedaagse cursus is gericht op vaardigheden die 

in de praktijk nodig zijn voor het werken aan 

requirements in een Agile proces zoals Scrum. 

Gaandeweg leer je onder andere: 

 

 Hoe je een project start met een goede Product 

visie. 

 Hoe je een Product Backlog adequaat en 'just in 

time' onderhoudt. 

 Hoe je zorgt dat de items op de Backlog het juiste 

detailniveau hebben en sprint ready zijn. 

 Hoe je Epics en User stories gebruikt. 

 Hoe je met niet-functionele requirements omgaat. 

 Hoe je Use Cases kan gebruiken om overzicht te 

bieden in de set aan product backlog items. 

 Wat de kracht van requirements in Scaled Agile is. 

Casus 

Aan de hand van een doorlopende casus oefen je 

steeds in het toepassen van agile requirements 

technieken. 

 

Doelgroep 

Deze cursus is bedoeld voor business analisten, 

informatie-analisten, requirements engineers, product 

owners, developers. 

 

Voorkennis 

Voor de cursus Agile requirements practitioner is 

kennis op het niveau van Agile & Scrum Essentials 

vereist en is basiskennis van requirements 

(engineering) aanbevolen.  
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Programma 

Na een interactieve inleiding over Requirements 

Engineering in een Agile omgeving worden diverse 

requirements technieken geoefend. 

 

Oefeningen op dag 1 

 

 Context analyse 

 Stakeholder analyse 

 Stakeholder interviews om Needs te achterhalen 

 Vaststellen van Product vision & business value 

 

Oefeningen op dag 2 

 

 Beschrijven van requirements in de vorm van user 

stories 

 Backlog refinement via proces analyse 

 Toepassen van Use case analyse  

 Creëren van een Story map met User stories 

 Prioriteren via WSJF 

 

Oefeningen op dag 3 

 

 Beschrijven van niet functionele requirements 

 Toepassen van Specification by Example (Given, 

When, Then) om acceptatie criteria op te stellen 

 Definiëren van een documentatie structuur 

Certificaat 

Deelnemers aan deze cursus ontvangen na afloop een 

certificaat van deelname. 

 

cibit academy 

Je kiest voor deze cursus omdat de docenten: 

 

 de meest recente ontwikkelingen kennen in de 

vakgebieden requirements engineering en Agile & 

Scrum en Scaling Agile. 

 de praktische toepassing van kennis en 

vaardigheden borgen omdat ze zelf ook als senior 

consultant werken aan uitdagende projecten bij 

klanten 

 altijd hoge cijfers behalen in evaluaties van 

cursusdeelnemers 

 

En omdat cibit academy: 

 ook qua organisatie, locatie en faciliteiten hoog 

scoort in evaluaties. 

 veel aansluitende cursussen, opleidingen en 

certificeringen biedt op de gebieden Agile & Scrum 

en Requirements engineering. 

  

Opleidingsgegevens 

Duur: 3 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.875,- (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   
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