Gestructureerd Opleiding.
Toetsen
Doelgroep:
Duur:
Aantal deelnemers:
Inhoud:

Testers, Testcoördinatoren, Testmanagers en Kwaliteitsmanagers
1 dag van 09.00-17.00 uur
12
Tijdens deze opleiding leert u hoe u hoe u gestructureerd toetsen kunt voorbereiden,
specificeren en uitvoeren. Bovendien leert u hoe u een toetsstrategie kunt opstellen
en uitvoeren.

Vroegtijdig inzicht in de kwaliteit van uw informatiesysteem
Testen zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw informatiesysteem wordt beoordeeld. Testen start in veel
gevallen echter nadat de applicatie (voor een deel) is gebouwd. Hierdoor wordt het pas achteraf
geconstateerd als de kwaliteit van het informatiesysteem onvoldoende is. Toetsen is één van de
belangrijkste manieren om vooraf de kwaliteit van (de uitgangsdocumentatie van) uw informatiesysteem
te bepalen. Tijdens deze opleiding leert u hoe u vooraf de kwaliteit beoordeelt van een (nog niet
gebouwd) informatiesysteem en de bijbehorende uitgangsdocumentatie.
Beoordeel uw uitgangsdocumentatie door middel van gestructureerd toetsen
Door middel van testen beoordeelt u onder andere of het informatiesysteem aan de requirements voldoet.
Het komt echter voor dat een applicatie wel voldoet aan deze requirements, maar niet aan de
verwachtingen van de organisatie. Het vroegtijdig toetsen van de requirements, zorgt ervoor dat u
eventuele inconsistenties en hiaten ontdekt voordat het functioneel ontwerp wordt gemaakt. Dit resulteert
in kwalitatief betere uitgangsdocumentatie en dus een applicatie die aan de verwachtingen voldoet.
Efficiëntere en kwalitatief betere processen met gestructureerd toetsen
Als u er onverhoopt achterkomt dat één van de requirements niet klopt, moeten alle daaraan
gerelateerde documenten én applicaties aangepast worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
functioneel ontwerp, technisch ontwerp, testgevallen, et cetera. Door gestructureerd toetsen voorkomt u
dit en zorgt u voor efficiënte en kwalitatief beteren processen.
De opleiding is een goede de basis op het gebied van gestructureerd toetsen
De focus van deze opleiding ligt op operationele toetstaken, zoals het voorbereiden, specificeren en
uitvoeren van toetsen. Daarnaast krijgt u stapsgewijs inzicht in de hele fasering van een toetsproject, van
het opstellen van het toetsplan tot de fase afronding. De opleiding is derhalve dé basisopleiding op het
gebied van uitvoerend toetsen.
Na afloop van de opleiding:
●
Bent u zich bewust van het belang van gestructureerd toetsen.
●
Bent u in staat een toetsstrategie op te stellen en uit te voeren.
●
Bent u in staat te bepalen wanneer de toetsinvestering is terugverdiend.
●
Heeft u inzicht in toetsprocessen, toetsfasen, toetsactiviteiten, toetsproducten en
toetsverantwoordelijkheden.
●
Kunt u gestructureerd toetsen voorbereiden, specificeren en uitvoeren.
●
Weet u welke toetstechnieken (waaronder reviews) en hulpmiddelen u hiervoor kunt hanteren.
●
Bent u in staat een toetstechniek in te richten.
●
Bent u in staat toetsbevindingen vast te leggen.
Concreet aan de slag met gestructureerd toetsen
Toetsen, zoals reviews en inspecties, wordt in de meeste bedrijven en organisaties ad-hoc toegepast.
Tijdens deze opleiding leert u aan de hand van interactieve praktijkcases hoe u gestructureerd kunt
toetsen. Op deze manier krijgt u inzicht in zowel de theorie als de praktijk van gestructureerd toetsen.

Daarnaast stimuleren de trainers de deelnemers om cases vanuit hun eigen praktijk in te brengen. De
deelnemers kunnen na deze opleiding derhalve concreet aan de slag met gestructureerd toetsen.
Doelgroep
Primair is de opleiding bedoeld voor Testers, Testcoördinatoren, Testmanagers, (startende)
Kwaliteitsmanagers en Kwaliteitsconsultants. Daarnaast is de opleiding geschikt voor Testconsultants,
Technisch Projectleiders, Software Engineers, testende eindgebruikers en Functioneel Applicatiebeheerders
die zich met diverse essentiële projectdocumentatie bezighouden. Bovendien is de opleiding geschikt voor
Kwaliteitsfunctionarissen die zich richten op een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van
informatiesystemen.
Vereiste voorkennis
De opleiding is bedoeld voor personen die reeds ervaring hebben met planmatig werken. De opleiding is
op HBO-niveau maar de ervaring leert dat MBO-ers met enige jaren ervaring de opleiding goed kunnen
volgen. Functionele basiskennis van informatica wordt bekend verondersteld.
Certificaat van Deelname
Na afloop van de opleiding ontvangt u een door de trainer ondertekend Certificaat van Deelname.
Kosten
De kosten van de opleiding Gestrucuteerd Toetsen bedragen 770,00 EUR per opleiding per persoon. Dit
bedrag is exclusief BTW en inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk. Voor kortingen en overige
acties zie de opleidingsagenda op www.testopleidingen.com.
Inschrijven
Data waarop en locaties waar deze opleiding plaatsvindt, kunt u vinden op bijgevoegd inschrijfformulier of
op www.testopleidingen.com U kunt dit formulier tevens gebruiken om u voor een opleiding aan te
melden. Inschrijven via ons online inschrijfformulier op www.testopleidingen.com is natuurlijk ook mogelijk.
Contact
E-mail: testopleidingen@sogeti.nl.
Telefoon: +31 (0)88 660 66 50.
Fax: +31 (0)88 660 67 18.

