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Wat is Testen in Theorie en Praktijk
Ga jij beginnen in de wereld van het software testen? Maar heb je nog geen ervaring en wil je wel graag zo
snel en goed mogelijk voorbereid zijn? Dan is deze training echt iets voor jou!
In deze training word je meegenomen in de wereld van de dagelijkse praktijk van de software tester. Samen
met een ervaren coach maak je kennis met alle activiteiten, technieken, hard- en soft skills die belangrijk
zijn voor een tester. Dit gebeurt allemaal aan de hand van een casus, aan de hand van deze casus ga je
leren:
Wat is eigenlijk testen;
Waar bevindt testen zich in de Software Development Life Cycle;
Wat voor documentatie is er en waarom is dit belangrijk voor testen;
Hoe zet je nu een test op;
Wat zijn testscripts en hoe maak ik ze;
Hoe registreer ik bevindingen;
Wat zijn testtechnieken en hoe zet ik ze in;
Hoe maak je een test strategie (product risico analyses);
Wat voor soft skills zijn belangrijk voor een tester;
En nog veel meer!
Na deze training ben je er klaar voor om in de praktijk aan de slag te gaan als tester. Eventueel kun je hierna
nog opgaan voor een certificering zoals TMAP of ISTQB. Dit is echter niet het doel van deze training. Deze
training is puur gericht op Testen in de praktijk.

Voor wie is Testen in Theorie en Praktijk
Deze training is speciaal voor mensen die willen starten in de wereld van het gestructureerd testen van
software. Dat kunnen mensen zijn die beginnen in het vakgebied, (Functioneel) beheerders, Business
Analisten, ontwikkelaars, etc.

Voorvereisten
Voor deze training geldt geen ingangsniveau.

Doelstellingen
Je leert de basisprincipes van het testen van software. Daarnaast leer je de uitgangspunten van T-Map. Je
oefent veel met de basistechnieken en weet hoe je deze in de praktijk kunt toepassen. Ook leerje op een
praktische en gestructureerde manier je tests op en in te zetten, waarbij je rekening houdt met
kwaliteitsattributen, dekking, basistechnieken etc. Aan het einde van de training ben je goed op de hoogte
van alles basisprincipes van T-Map. Dit kan dienen als een eerste stap in de richting van het T-Map
certificaat. Dit is echter geen examentraining, maar een puur praktische training.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

