(09.00 uur tot 17.00 uur)

Opleiding TMap® NEXT Test Engineer
INLEIDING:
TMap® (Test Management Approach) NEXT is een gestructureerde
testmethodiek, waarbij op procesmatige wijze het systeem getest wordt. In
deze methodiek worden de processen behandeld om kwalitatieve
systeemtesten uit te voeren. Op basis van deze testen kan vervolgens een
gekwalificeerde beslissing genomen worden voor de ingebruikname van het
systeem. Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het
opleveren van IT-producten en bij het voorkomen van fouten. Testen is
nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van
informatiesystemen. TMap NEXT® gecertificeerde testers zijn veelgevraagd
en de vraag neemt ook steeds meer toe!
DE TRAINING
Deze driedaagse training behandelt alle belangrijke facetten van TMap
NEXT®. Als deelnemer leert u de verschillende fases van het
gestructureerd testen. Dit faseringsmodel is een van de essenties van
TMap NEXT®. De andere essenties: business driven testmanagement
(BDTM) aanpak, adaptieve testmethode en met name de complete
gereedschapskist (zoals technieken) komen ruim aan bod. De training is
gericht op de exameneisen en is daarom een ideale voorbereiding hiervoor.
Bovendien wordt er tijdens de training op meerdere momenten een
oefenexamen afgenomen en vervolgens besproken met de docent.
DOELGROEP
De training is primair bestemd voor (beginnende) professionele testers met
een ½ tot 1 jaar werkervaring in het vakgebied testen. De training is tevens
bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met testen bezig zijn en
die hun werk gestructureerd willen uitvoeren. De module is ook geschikt
voor gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die zich bezighouden met het
testen van informatiesystemen en softwareproducten. Algemene kennis op
het gebied van systeem-ontwikkeling en een half jaar tot een jaar
werkervaring in het vakgebied testen is een pré
CURSUSMATERIAAL
Voor aanvang van de training wordt u een exemplaar van het ebook
‘TMapNext® Voor Resultaatgericht Testen’ toegestuurd.
INBEGREPEN
Tijdens de training wordt in de pauzes gezorgd voor koffie en thee e.d. en
er wordt gezorgd voor een uitgebreide lunch.
LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
De cursus zal worden gegeven op onze trainingslocatie in Bunnik
Adres Rhijnauwenselaan 14, 3981 HH Bunnik (zie onze website
www.mentorum.nl voor de uitgebreide routebeschrijving).
De locatie is uitstekend bereikbaar met openbaar - en eigen vervoer en er
is tevens voldoende gratis parkeergelegenheid bij het gebouw.
CERTIFICERING:
Voor het EXIN TMap NEXT® Test Engineer examen (niet inbegrepen)
afgelegd kan worden dient men rekening te houden met nog circa 40 tot 60
uur zelfstudie.

Op basis van de exameneisen van
EXIN komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Introductie TMap® Next

-

Kader en belang van testen

-

TMap® testmanagement fasen

Gestructureerd testen
De essenties van TMap®
TMap fasering acceptatie- en
systeemtesten
TMap® testuitvoerende fasen
Ontwerpen van tests
Dekkingsvormen en basistechnieken
Diepgang van testen en testprincipes
Testontwerptechnieken
Ontwikkeltesten
Proefexamens en examen

Datum en tijd:
Zie ‘Agenda’ op www.mentorum.nl.

Prijs training:
€ 695,00 excl BTW

Inschrijven via
www.mentorum.nl

