WORKSHOP 1
Wat is BDD (niet?)
Duur: ½ dag

Het benutten van alle voordelen van Behaviour-Driven Development is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. BDD is
veel meer dan alleen uitblinken in Cucumber, het gaat om het dichten van de communicatiekloof tussen business en
IT. Het volgen van één of meerdere van onze workshops over BDD zal de snelste manier zijn om alle technieken van
BDD correct onder de knie te krijgen en zal je voldoende kennis geven om zelf aan de slag te gaan met BDD.
De BDD workshops zijn verdeeld in drie verschillende workshops, dewelke iedere individueel gevolgd kunnen worden.

WORKSHOP 1: WAT IS BDD (NIET)?
Waar gaat deze workshop over?
In deze workshop maakt u kennis met Behaviour-Driven
Development (BDD). Naast het correct ontwikkelen van
software, leert u ook hoe u de juiste software beter kan
ontwikkelen, die voldoet aan de eisen van de klant. Je
leert waarom het concept van BDD is ontstaan en hoe
het is geëvolueerd sindsdien.
De kernbegrippen van BDD zullen grondig worden
uitgelegd en ja zal niet alleen te weten komen wat BDD
is, maar ook wat het niet is. BDD is bijvoorbeeld geen
tool, maar eerder een set van technieken die de
communicatie en samenwerking tussen alle leden van
het team (i.e. producteigenaar, ontwikkelaar, testers,
enz.) moeten verbeteren met als doel het onbekende te
ontdekken en misverstanden te vermijden. Tot slot leer
je hoe je BDD kan gebruiken in uw eigen projecten, op
basis van jouw eigen situatie, met behulp van onze
custom BDD-matrix.

Voor wie is deze workshop?
Iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van
software:






Management
Business analyst
Developer
Tester
Product owner

Wat wordt er behandeld?
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achtergrond van BDD
kern van BDD
voor- en nadelen van BDD
misvattingen over BDD
valkuilen van BDD
ideale BDD workflow
custom BDD matrix

Doel van deze workshop
Na deze workshop heb je een goed beeld over wat BDD
precies inhoud en kom je te weten of BDD goed in jouw
projecten zou passen. De workshop geeft u een correcte
mindset voor het toepassen van BDD in jouw eigen
projecten en is de ideale voorbereiding op onze tweede
workshop.

Timing
27 januari 2021 (09u30 – 12u30)

Locatie
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven, België

Prijs
€250 per persoon / €1000 per bedrijf

Meer informatie & registraties
www.BDD-DNA.com/workshops

