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Workshops



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.
 
Product Owners, Business Analysts, Systems Analysts,
Customer Representatives Requirements Managers,
Requirement Engineers, Project Managers Developers
and Testers.

Worstelt u ook met het al dan niet documenteren
in een agile setting? Aan de hand van agile principes
als ‘just-enough’ en ‘just-in-time’ leert u in deze
hands-on training dat er weldegelijk een gulden
middenweg is tussen niet documenteren en teveel
documenteren.

Use Cases - Agility Included

Hoe documenteert u Agile? Voor wie is deze training?

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

Vereiste voorkennis

"Great amount of practical assignments during
the day, practicality of the course and good level

of discussion and examples."



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 justenough 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.

Trainingsdoel

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

Trainingsonderwerpen



Datum 
Donderdag 7 november 2019.
 
Trainingsduur
1 dag van 9.00 uur t/m 17.00 uur.
 
Prijs
€ 650,- excl. BTW. Inclusief lunch en gratis parkeren.
 
Locatie
Bij DiVetro: Villa de Reehorst, Hoofdstraat 20A, 3972 LA Driebergen-
Rijsenburg. Vlakbij station Driebergen-Zeist.
 
Trainingsvorm
Klassikale tool training met interactie, discussies en praktijk cases. 
 
Vervolgtrainingen
Voor studenten met interesse om zich verder te verdiepen in use cases, raden
wij aan de training Advanced Use Case Modeling te volgen.

Extra informatie

"Great amount of practical assignments during the day, practicality of the
course and good level of discussion and examples."



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