Trainingen
Pick your battles
De training begint met tools die belangrijk zijn voor een testmanager om te zorgen voor een
transparant en gecontroleerd testproject. Daarna zullen verschillende battles besproken
worden:
•
•
•
•
•

Project Management battle: hoe gaan we om met de taakverdeling tussen projectmanager
en testmanager?
Business battle: hoe tonen we relevantie aan van onze testen en bevindingen? Welke
testdata kunnen we het beste gebruiken? En hoe zit het met testautomatisering?
Budget battle: hoe kunnen testen het beste gepland worden als testtijd wordt
gereduceerd?
Test battle: hoe kunnen we beginnen met testen als het ontwerp of de requirements nog
niet definitief zijn?
Trends battle: hoe gaan we om met alle trends en verder gaande automatisering die op
ons afkomt?

Tijdens deze training zal de deelnemer van handvatten worden voorzien om de genoemde
battles beter te kunnen oplossen.

U krijgt
Een duidelijk beeld van de testmanagement tools
die helpen bij het opzetten van een transparant
en gecontroleerd testproject.
Handvatten die u kunnen helpen bij het oplossen
van bepaalde conflicten.
Meer invloed vanuit testen.
Verschillende handvatten om continuous
improvement 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.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor test managers,
zowel beginnend als meer ervaren, die te maken
hebben met battles op de werkvloer. Die op zoek
zijn naar manieren om met bepaalde conflicten
om te gaan. En die op zoek zijn naar aanvullende
kennis en vaardigheden om hun testwerk beter te
kunnen uitvoeren.

Training Agenda:
Algemene informatie
Test Management Fundamentals
•
•
•
•
•

Stakeholder Management
Risk Based Thinking
Test Approach
Acceptance
Governance

Battles
•
•
•
•
•

Project Management Battle
Business Battle
Budget Battle
Testing Battle
Trends Battle

Inhoud
Het cursusmateriaal is Engelstalig. Afhankelijk van de cursisten kan de cursus in het Nederlands of Engels gegeven 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 aangeboden 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 opnemen.
Persoonlijk advies
Wij adviseren u graag bij het bepalen welke training voor u het meest geschikt is. Voor deze en alle andere vragen kunt u contact opnemen via email of telefoon.

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

