Trainingen
Test Strategy in today’s
world
Is het in onze snelle moderne wereld nog steeds van belang om een teststrategie te hebben?
Tijdens deze training wordt ingegaan op de belangrijkste elementen van een teststrategie en het
hieraan gerelateerde testmanagement. Denk aan risk based thinking, stakeholder management en de

U krijgt
Een duidelijk beeld van de testmanagement
taken en hoe deze gestalte krijgen binnen
verschillende contexten.
Een duidelijk beeld van teststrategie en
testmanagement en hoe deze te plaatsen binnen
verschillende contexten.
Inzichten in de toepassing van Lean Test
Management.
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.

testaanpak. Welk effect hebben verschillende situaties op de teststrategie? Welke rol spelen de testers
en testmanagers hierin?

De teststrategie en testmanagement zullen in verschillende contexten bekeken worden. Van de meer
conservatieve omgevingen naar de meer innovatieve: welke effecten hebben deze contexten.
Om alvast één uitkomst weg te geven: een teststrategie blijft van belang. Het formaat waarin we
elementen beschrijven is misschien anders of de tijd die we hieraan besteden varieert, maar een
beschrijving van de elementen blijft nodig.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor test managers,
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 die op zoek zijn naar
het efficiënter uitvoeren van hun taken binnen
verschillende contexten.

Training Agenda:

Algemene informatie

Test Management Fundamentals
•
•
•

Stakeholder Management
Risk Based Thinking
Test Approach

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

Test Strategy in the context of
•
•

Lean & Six Sigma
Agile, CI/CD & Devops

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.

Continuous Improvement
•
•

Human errors
Models for continuous
improvement

		

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

