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Wat is Exploring Agile Testing

Steeds meer organisaties stappen over naar een Agile werkwijze. Hierdoor worden testers gevraagd om hun
werk op een andere manier te benaderen. In deze training krijg je een virtuele “toolbox” van verschillende
aanpakken, tips en tricks aangereikt.
Om tot de kernboodschap te komen, bevat de training Exploring Agile Testing een inspirerende mix van theorie
en oefeningen, waarbij veel ruimte is voor het stellen van vragen en voor discussie. De training bestaat uit
twee dagen of vier avonden. Gedurende deze dagen worden 8 modules behandeld. Elke module duurt
ongeveer 2 uur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
Introductie Agile & Agile Testing
Exploratory Testing
Test Automation
Deﬁnition of Done
Knowledge Management
Visualise Your Testing Eﬀorts
X-DrivenDevelopment
Context-Driven Testing & Rapid Software Testing

Voor wie is Exploring Agile Testing
Ben je (in de toekomst) aan het werk als tester in een Agile ontwikkelteam? Dan is deze training echt iets voor
jou! Je krijgt tips, tricks en verschillende aanpakken te zien. Daarnaast krijg je handvatten waar je in de
toekomst mee verder kunt.
Ook wanneer je als ontwikkelaar (of in een andere rol) in een Agile team zit, maar je moet toch het één en
ander gaan testen dan is dit een interessante training voor jou.

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
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genoegen.
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