
  	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 		

Practitioner in Agile Quality (PAQ)	

Opzet 
De training is een mix van theorie en het toepassen hiervan in de praktijk. De 
training bereidt je daarnaast voor op het examen Practitioner in Agile Quality dat 
op de laatste dag wordt afgenomen. De training is interactief van opzet met veel 
ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van voorbeelden uit de 
eigen praktijk. 
 
Doelstelling 
Na het volgen van de training. 
• Agile Mindset – soft skills in de praktijk gebaseerd op het agile manifesto 
• Faster Delivery – optimaliseren van opleveringen door gebruik te maken van 

effeciente en effectieve agile werkwijze 
• Build Qualty In – ben je in staat om activiteiten door te voeren met als doel 

om kwaliteit onderdeel te maken van de software ontwikkelproces 
• Engineer Principles – ondersteunen van het first time right bouwen principe 

door herhaalbare, controleerbare en aanpasbare processen in te voeren 
• Continuous testing – integratie van testen in het bouwproces om sneller, 

eerdere en continue te testen 
• Scalability – Risico’s en wijzigingen identificeren die nodig zijn om processen 

op te schalen  
 

Deze training is een praktijkgerichte, op versneld leren 
methodiek gestoeld Agile-certificering. Het is 
ontworpen om mensen met bestaande Agile-
basiskennis in staat te stellen in een intensieve 
leeromgeving naar een practitioner niveau te brengen. 
Deze training dringt diep door in de dagelijkse agile 
praktijk, waarbij de nadruk ligt op de competenties, die 
binnen succesvolle  
 

Doelgroep 
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zijn Agile vaardigheden wil 
verbeteren en sneller betere software wil leveren. 
 
Voorkennis 
Dit is een training voor gevorderden. Van kandidaten wordt verwacht dat zij 
basiskennis hebben van agile werken, testen en bij voorkeur daarmee ook 
ervaring hebben. 
 
Onderwerpen  
• Engineering principes 
• Sneller opleveren 
• Retrospectives 
• Planning 
• Continious Testing 
• Ingebouwde kwaliteit 
• Technical debt en TDD 
• Agile Mindset 
• Schaalbaarheid 
 
Duur 
3 dagen 
 

agile teams essentieel zijn voor waardeverhoging voor 
zowel het bedrijf als de klant. Een Practitioner in Agile 
Quality gebruikt agile methoden als effectieve manier om 
kwalitatief hoge software versneld op te leveren. Agile 
kwaliteit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
alle teamleden. Deze training is niet alleen relevant voor 
testers, maar voor alle teamleden in een agile omgeving. 
 


