Lean Test Management opleiding

Beschrijving
Misschien hebt u binnen uw bedrijf al de nodige besparingen binnen het testproces
bereikt. Van ad hoc en ongestructureerd testen heeft u de overstap gemaakt naar
gestructureerd testen en het gebruik van een testmethode. Om het hele proces nog
efficiënter te maken heeft u ook geïnvesteerd in het verbeteren van uw testmanagement
proces. U hebt veel bereikt en toch komt de vraag weer…kunnen we het nog beter doen,
kunnen we nog meer besparen. Na alle verbeteringen met hulpmiddelen vanuit “testland”
is het nu misschien tijd verder te kijken en te leren van anderen. In deze training bekijken
we de Lean methodologie en (Lean) Six Sigma als potentiële kandidaten. Deze
methoden combineren we met testen tot Lean Test Management.

Inhoud
In deze training worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld:
- Wat is Lean Manufacturing? Hoe kunnen de zogenaamde 7 wastes gerelateerd
worden aan testen?
- Wat is (Lean) Six Sigma? Welke van de 4 basiselementen kunnen aan testen
gerelateerd worden en hoe?
- Welke roadmap kan gevolgd worden naar het gebruik van Lean Test Management?
Welke fasen kun je daarbij doorlopen? Welke technieken kun je hierbij gebruiken?
- Hoe kun je Lean Test Management implementeren? Welke uitdagingen kun je daarbij
tegenkomen?
Tijdens de hele training gebruikt de docent praktijkvoorbeelden uit eigen ervaring om de
theorie te verduidelijken. Ook is er voldoende ruimte voor cases ingepland zodat de
cursisten meteen met het aangeboden materiaal kunnen oefenen.

Instroomprofiel
Er is geen ervaring vereist met betrekking tot Lean Manufacturing of Lean Six Sigma. Wel
wordt verondersteld dat de cursist ervaring heeft met testmanagement vraagstukken.
Deze training is bij uitstek geschikt voor testmanagers, projectmanagers en
procesverbeteraars die nadenken over of bezig zijn met het verbeteren van de
(test)processen binnen hun organisatie.

Uitstroomprofiel
Na afloop van de training is de cursist bekend met de algemene theorie van Lean
Manufacturing en (Lean) Six Sigma. Daarnaast is de cursist in staat om verschillende van
de technieken behorend bij deze methodes te gebruiken en interpreteren binnen
testprocessen. De cursist neemt een hoop tips mee voor de implementatie van Lean Test
Management binnen de eigen organisatie

Duur & tijden
1 dag van 9.00 – 17.00
Informatie of boekingen Voor vragen of boekingen kunt u contact opnemen via:

- Email: info@proftest.nl
- Telefoon: +31 (0)15 285 00 80

