
  

USE CASES – AGILITY INCLUDED 

TRAININGSDUUR: 1 DAG   LOCATIE: DRIEBERGEN   PRIJS: € 650  

 

 

TRAININGSBESCHRIJVING 

 

Deze eendaagse training leert u hoe u requirements effectief opbouwt, communiceert en beheert met 

behulp van use cases. U leert met name hoe u use cases toepast in agile projecten. De training gaat 

vooral in op het gebruik van use cases en veronderstelt dat u al kennis heeft van agile, vandaar “agility 
included”. De training begint met het begrijpen van de behoefte aan documentatie. Vervolgens leert u 

hoe u een eenvoudig use-case-model bouwt. Hierbij bereidt u de use cases voor op basis van de just-

enough en just-in-time principes. Tijdens de training worden veel voorkomende problemen en hun 

oplossingen behandeld. Ook wordt er uitvoerig ingegaan op voorbeelden uit de praktijk. 

 

Deze training bieden wij u aan als de officiële partner van Ivar Jacobson International in Nederland. 

 

 

TRAININGSDOELSTELLINGEN 

 

• het toepassen van de principes just-enough en just-in-time; 

• de principes van use case modellering; 

• vastleggen van requirements in een use case model; 

• het bouwen van een product backlog met gebruik van use cases; 

• het opknippen van use cases in goed gedefinieerde uses stories, die zijn te verdelen over sprints of 

over agile teams; 

• beheren van scope met behulp van use cases; 

• bepalen waar actors en use cases vandaan komen; 

• schrijven van use cases; 

• het iteratief ontwikkelen van use-cases; 

• omgaan met details op het juiste moment; 

• en gebruik van optionele functies, zoals include en extend. 

 

 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

• de basisprincipes achter de behoefte aan documentatie; 

• het toepassen van Just-enough en Just-in-time principes op documentatie; 

• de basisprincipes van use case modelleren; 

• het vinden van actors en use cases; 

• het opbouwen van een product backlog met use cases; 

• het schrijven van use cases; 

• het omgaan met details op het juiste moment; 

• een inleiding tot use case relationships. 

  

 

 

https://www.ivarjacobson.com/


 

 

VOOR WIE IS DEZE TRAINING BEDOELD? 

 

U bent bekend met agile werken en wilt graag met use cases aan de slag in een agile omgeving. Of u nu 

verantwoordelijk bent voor een product, een programma of een portfolio. En of u nu werkt als 

manager, consultant of als uitvoerend professional. Op basis van deze training kunt u de principes van 

uses cases toepassen om uw organisatie verder te ontwikkelen binnen een snel veranderende 

omgeving. Mogelijke rollen: Product Owner, Business Analyst, Systems Analyst, Customer 

Representative, Requirement Manager, Requirement Engineer, Project Manager, Developer en Tester. 

 

 

VEREISTE VOORKENNIS 

 

Basiskennis agile. Mocht u geen kennis van agile hebben dan raden wij de Use-Case 2.0 

Introductietraining aan. 

 

 

DATUM & INSCHRIJVING 

 

Neem contact met ons op voor data of vraag een groepstraining aan. 

 

 

PRIJS 

 

€ 650,- excl. BTW. 

 

 

LOCATIE 

DiVetro, Villa de Reehorst, Hoofdstraat 20A, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg. 

Of incompany. 

 

TRAININGSVORM EN -NIVEAU 

 

Klassikale training met presentaties, discussies, workshops en praktijk cases. Niveau: Foundation. 

 

 

VERVOLGTRAININGEN 

 

Voor studenten met interesse om zich verder te verdiepen in use cases, raden wij aan de training 

Advanced Use Case Modeling te volgen. 

https://divetro.nl/trainingen/use-case-2-0-introduction/
https://divetro.nl/trainingen/use-case-2-0-introduction/
https://divetro.nl/trainingen/preregistration-agility-included-uc2-0-course/
https://divetro.nl/trainingen/advanced-use-case-modeling/

