
 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Professional Scrum Developer I	
Scrum is wereldwijd het meest gebruikte framework bij 
Agile softwareontwikkeling. In tegenstelling tot de 
eenvoud van het Scrum-framework zelf, is een goede 
toepassing in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. De 
Professional Scrum Developer (PSD) is een 2-daagse 
training waar het gehele scrum proces, van engineerings 
practices, ontwerp, ontwikkeling, integratie, testen en 
 
 
 
 
 
 
Opzet van de training 
Deze training focust zich t.o.v. andere trainingen niet op Java of .NET, maar meer 
op de engineering practices. In 2 dagen krijgen de deelnemers een beeld van hoe 
het is om met Scrum software te ontwikkelen. De training is interactief van opzet, 
waar best practices, en discussies centraal staan om de engineering practices met 
elkaar te bespreken. 
 
Examen PSD I scrum.org 
Deze training bereidt je geheel voor op het examen Professional Scrum Developer 
I, zoals dat op scrum.org wordt aangeboden. 
 
Na afloop 
• Heeft uw een goed begrip krijgen van de rol en verantwoordelijkheden van 

een developer in een scrum team 
• Bent u voorbereid voor het doen van het scrum.org examen PSD I 
• Heeft u kennis van en ervaring met Agile Development Practices 
 
 
 
 

implementatie onder de loep genomen wordt. Tijdens 
deze  training worden onderwerpen zoals Test-driven 
development, Continuous Integration, Refactoring, en 
Emergent Design voor Agile technical excellence 
behandeld. Een ontwikkelaar krijgt kennis van de 
SCRUM principes en hands-on technische vaardigheden 
en engineering skills. 
  
 
 
 
 
 
Voor wie?  
Iedereen die deel uitmaakt van, of deel gaat uitmaken van een Scrum 
developmentteam (bijvoorbeeld ontwikkelaars, testers en analisten). De training 
heeft een technisch insteek, en heeft de focus op de rol van de ontwikkelaar. 
 
Wat zit er in de training? 
De volgende onderwerpen komen aan bod:  
• Agile en Scrum 
• Emergent Architecture 
• Agile Testing 
• Application Lifecycle Management 
• Development practices (TDD, Pair-programming, Continuous 

Integration/Delivery) 
 
 
Duur  
2 dagen 
 


