
U krijgt

Voor wie 

Een duidelijk beeld van de testmanagement taken 
en hoe deze gestalte krijgen binnen verschillende 
contexten.

Inzichten in onderwerpen die ervoor zorgen 
dat u testmanagement taken succesvoller kunt 
uitvoeren. 

Meer invloed vanuit testen.

Verschillende handvatten om continue verbetering 
binnen uw organisatie vorm te geven.

Veel praktische vaardigheden mee naar huis 
zodat u het geleerde snel in praktijk kunt brengen 
binnen uw eigen organisatie.

Deze training is bedoeld voor testmanagers, 
zowel beginnend als meer ervaren, die hun rol 
succesvoller uit willen voeren. Die op zoek zijn 
naar een verdieping in vaardigheden naast hun 
testkennis en kunde en naar manieren om meer 
invloed uit te kunnen oefenen in hun projecten.

Unboring 
Testmanagement

In een veranderende wereld waarin Agile en DevOps een grotere rol spelen, verandert ook de 

rol van de testmanager. In veel gevallen zien we deze rol niet terugkomen, maar de activiteiten 

vervallen daarmee niet.

Tijdens deze training wordt ingegaan op testmanagement en de nut en noodzaak hiervan om 

projecten succesvol af te sluiten. En succesvol betekent: het bestaande probleem is opgelost.

Zelfs als testmanager in de organisatie geen aparte functie is, zijn de gerelateerde taken zeker 

wel relevant. 

Trainingen



Test Management Fundamentals

• Stakeholder management
• Risk Based Thinking
• Test approach
• Test strategy
• Lean principles

Unboring Test Management

Training Agenda:

• Critical thinking
•	 Conflict	handling
• Negotiating/Lobbying
• Leadership

Challenges

• Ever changing context
• Increasing level of       
 automation
• Politics 

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

Inhoud  
Het cursusmateriaal is Engelstalig. Afhankelijk van de cursisten kan de cursus in het Nederlands of Engels ge-
geven worden. Tijdens de hele training gebruikt de docent praktijkvoorbeelden uit eigen ervaring om de theorie te 
verduidelijken. Ook is er voldoende ruimte voor oefeningen ingepland zodat de cursisten meteen met het aange-
boden materiaal kunnen oefenen. Tijdens de oefeningen worden verschillende werkvormen afgewisseld. 
 
Duur training
De training duurt 1 dag

Locatie van een training  
Op dit moment verzorgt Professional Testing alleen in-house trainingen. De locatie wordt bepaald in overleg met 
de klant. De trainingen die wij samen met Improve Quality Services verzorgen kunnen zowel in house als per 
open inschrijving gevolgd worden. Voor informatie over mogelijke data en prijzen kunt u contact met ons opne-
men.  

Persoonlijk advies  
Wij adviseren u graag bij het bepalen welke training voor u het meest geschikt is. Voor deze en alle andere vra-
gen kunt u contact opnemen via email of telefoon. 

Algemene informatie


