Training Test Awareness (‘Grip op Testen’)

Programma (1 dag):

Beschrijving:.
De training is bedoeld voor leidinggevenden die in hun rol te maken met
hebben met testers. Hierbij valt te denken aan projectmanagers, SCRUM
masters, teamleiders etc. Als leidinggevende bent u bijvoorbeeld als lijnmanager betrokken bij medewerkers in testgerelateerde functies (bijv.
tester, testcoördinator of testmanager). Er is dan verantwoordelijkheid voor
het vakmanschap van de testers.
Ook kan er sprake zijn van een rapportagelijn bijvoorbeeld als projectmanager. Er is dan behoefte aan inhoudelijk inzicht in de test-activiteiten.
Deze training kan voor deelnemers een opstap vormen richting een functie
als testmanager of testcoördinator. Het primaire doel is daar echter niet op
gericht

- Kennismaking & introductie
- Nut en noodzaak van testen
- Het nut van teststrategieën
- Basiskennis van:
- TMap NEXT®,
- ISTQB,
- Context-Driven
(overeenkomsten en verschillen)
- Testen bij verschillende
ontwikkelmethodieken
- V-model,
- waterval,
- Agile/SCRUM)
- Testgevallen, waarom en hoe?
- Testproces:
- Testmanagement
- Testrapportage
- Testrollen en testteams
- Testtools en testautomatisering

Profiel cursisten
• Ervaring met software ontwikkeltrajecten.
• Vanuit eigen rol een aansturende werkrelatie met testspecialisten, bijv.
projectmanagers, SCRUM masters, teamleiders.
Er wordt verder geen specifieke voorkennis geëist van de deelnemers

Uw trainer: Eibert Dijkgraaf

De hoofdoelstelling van de cursus is om leidinggevenden meer inzicht te
geven in het testvak en de testactiviteiten. Hiermee worden
leidinggevenden in staat gesteld om testers de juiste informatie te vragen
en te faciliteren hun werk goed te doen.
De cursist kan na afloop:
 nut en noodzaak van testen herkennen
 de werkwijze van testers herkennen
 de juiste vragen stellen aan testspecialisten gedurende alle fasen van
het traject
 kritisch kijken naar testplannen en testrapportages
 een effectief testteam formeren
 meedenken op het gebied van testtools en testautomatisering
 mogelijkheden tot testprocesverbetering herkennen.

Cursusmateriaal
Er worden tijdens de training oefeningen gedaan en presentaties vertoond.
Voor schrijfmateriaal en een internetverbinding wordt gezorgd. De
beschikking over een computer is voor deze training niet nodig maar u kunt
uiteraard zonder bezwaar uw eigen laptop meenemen.

(Eibert

Dijkgraaf is een ervaren Testcoach, testmanager, trainer en adviseur bij Praegus, Intelligent
and Compassionate Testing. Betrokken bij (test)procesverbetertrajecten en testautomatiseringstrajecten.).

Datum en tijden:
Zie ‘Agenda’ op www.mentorum.nl
Locatie
Locatie Bunnik
Rhijnauwenselaan 14,
3981 HH Bunnik
(voor routebeschrijvingen kijk op onze
site www.mentorum.nl)

Lunch
De lunch wordt op de cursuslokatie verzorgd en is inbegrepen in de
cursusprijs. Tijdens de training is in de pauzes koffie en thee beschikbaar.

Prijs training:
€ 220,- (excl.btw)

Certificering:
Deze training kan voor deelnemers een opstap vormen richting een functie
als testmanager of testcoördinator. Echter, het primaire doel is daar niet op
gericht
Aan het eind van de training wordt u een Mentorum certificaat uitgereikt.

Inschrijven via
www.mentorum.nl
(volg ‘agenda & contact’)

(266,20 incl btw)

