De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: ISTQB Agile Tester
Agile testen is een relatief nieuwe aanpak voor software testen, waarbij de principes van agile software
ontwikkeling, zoals beschreven in het Agile Manifesto, gevolgd worden. Een tester op een agile project zal een
andere manier van werken hebben dan op een traditioneel project. Testers moeten op de hoogte zijn van de
waardes en principes die bij Agile projecten horen en moeten weten hoe ze een integraal onderdeel zijn van het
team, samen met ontwikkelaars en business representanten. Deze cursus besteedt aandacht aan de agile
werkwijze en ontwikkelmethodieken. Stipt de verschillen tussen een traditioneel en agile ontwikkelaanpak aan.
En geeft de tester handvatten hoe in deze nieuwe manier van werken te kunnen acteren. Deze cursus is gebaseerd
op de ISTQB® Foundation Extension – Agile Tester en behandelt alle onderwerpen zoals door ISTQB® worden
gesteld. Deze training geeft de tester de kennis die nodig is om deel uit te maken van agile teams en daarin te
kunnen excelleren.
Doelgroep
Bent u in de praktijk bezig met testen en werkzaam in
of gaat u werken in een Agile/Scrum omgeving, dan is
deze training zeer geschikt om de kennis van Agile en
hoe testen daarin past u eigen te maken. Bent u in het
bezit van het ISTQB Foundation Certificate in Software
Testing, dan kunt u na het volgen van deze training ook
opgaan voor het officiële examen ISTQB® Foundation
Extension – Agile Tester.

Certificering
Deze training bereidt u voor op het officiële examen
ISTQB® Foundation Extension – Agile Tester. Het
examen kan optioneel worden afgelegd.

Opleidingsprofiel
In deze professionele en praktijkgerichte training
komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Basis van Agile
2. Agile fundamentals
3. Test status in agile projecten
4. Eigenschappen van een tester
5. Agile test methoden
6. Risico’s, begroting en planning
7. Technieken in agile projecten
8. Tools in agile projecten

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands.

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.

Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 800,-. Deze
prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en
lunch en exclusief examengeld en BTW.
Het
examengeld bedraagt € 250,- excl. BTW.

Vrijstelling
Nvt.

Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.

Duur en tijden
De training duurt 2 dagen. De dagen starten om 09.00
uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

