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Trainingen en
Workshops



Deze training is met name bedoeld voor Product
Owners, Business Analysten, Systems Analysten,
Customer Representatives, Requirement Managers en
Requirement Engineers.
 
 
 

Het beheren van requirements van grote projecten
en programma’s is complex. Zonder structuur wordt
het al gauw onoverzichtelijk. In deze training oefent
u met het opstellen van requirements in complexe
situaties.

Advanced Use Case Modeling
 

Hoe beheert u requirements
van complexe projecten?

Voor wie is deze training?

Het opleidingsdenkniveau is HBO/WO en 
is bedoeld voor professionals met
ervaring in het gebruik van use cases.

Trainingsniveau

"Veel praktijkopdrachten gedurende de dag. Ook
heel goede discussies en aansprekende

voorbeelden."

Vereiste voorkennis
Voorafgaand aan het volgen van deze training dient
u minimaal 3 maanden ervaring te hebben
met use cases.

De training is ontwikkeld door Ivar Jacobson
International en is gebaseerd op het werk van Ian
Spence, co-auteur van het bestverkochte use-case-
boek ‘Use Case Modeling’ (Addison Wesley, 2003).

Ian Spence



Deze 1-daagse training is bedoeld om product owners en analisten uit te
rusten met de vaardigheden die ze nodig hebben om use case-modellering met
succes toe te passen. Hierbij gaat het om het requirements beheer van grote,
of uitbestede, projecten en programma's. Tijdens de training worden
veelvoorkomende problemen en hun oplossingen onderzocht. 
 
 
 

Trainingsdoel

Trainingsonderwerpen
hoe het use case-modelleringsproces te starten, ongeacht de omvang of
schaal van het project dat wordt uitgevoerd;
hoe use cases op systemenpatronen toe te passen;
hoe use cases toe te passen voor de ontwikkeling van verpakte systemen en
het opnieuw ontwerpen van oudere systemen;
hoe use cases toe te passen in een uitbestedingsomgeving;
hoe de use case-modelleringstechniek recursief toe te passen om complexe
vraagproblemen te vereenvoudigen; 
het herkennen en vermijden van de meest voorkomende anti-patronen
gerelateerd aan use case-modellen;
het effectief gebruiken van include en extend;
hoe use case generalisatie te gebruiken;
use case modelling voor vervangende systemen;
het behandelen van herbruikbare componenten als producten;
het gebruik van productlijn engineering voor applicatiefamilies.



Trainingsduur
1 dag van 9.00 uur t/m 17.00 uur.
 
Prijs
Het inschrijfgeld voor deze training bedraagt € 650,- exclusief BTW voor
training op locatie van DiVetro. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, gratis
parkeren, lunch en een afsluitend drankje. 
 
Incompany prijs: op aanvraag.
 
Datum en locatie
Wij organiseren deze training in samenwerking met Ivar Jacobson
International. De training is regelmatig op onze locatie Villa de Reehorst in
Driebergen-Rijsenburg. Alle data en locaties vindt u op de site van Ivar
Jacobson International. U kunt de training ook aanvragen bij DiVetro, ga
hiervoor naar onze website.
 
Trainingsvorm
Klassikale training/workshop met presentaties, discussies en praktijk cases.
 
 
 
 

Extra informatie

"De training is heel praktijkgericht met vele voorbeelden, bruikbare
casussen en interessante discussies gedurende de dag."

http://www.divetro.nl/


+31 (0) 88 000 54 00 
 
info@divetro.nl 
 
www.divetro.nl
 

DiVetro BV
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