
 

Gestructureerd Infrastructuur Testen 

Duur 1 dagdeel 

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers 

Examen Nee 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Nederlands 

Waarom is deze opleiding voor mij en mijn organisatie belangrijk? 

Tijdens deze opleiding leert de deelnemer hoe de infrastructuur gestructureerd, effectief en 

efficiënt getest kan worden met behulp van de TMap® Infrastructuur aanpak. De opleiding biedt 

inzicht in gestructureerd infrastructuur testen op operationeel en organisatorisch niveau.  

Inhoud van de opleiding 

Het gestructureerd testen van infrastructuur leidt tot een hogere kwaliteit van 

infrastructuurwijzigingen en lagere kosten van zowel de implementatie (het project) als het beheer 

(exploitatie). Voor een project betekent dit risicobeheersing en daarmee meer zekerheid op een 

succesvolle implementatie van veranderingen. Deze opleiding zorgt ervoor dat de medewerkers die 

betrokken zijn bij het voortbrengingsproces meer inzicht krijgen om het infrastructuurtesten te 

kunnen structureren, organiseren en uitvoeren. Verder wordt een deel van de sluier opgelicht wat 

betreft het testen van infrastructuur componenten in Cloud omgevingen.  

Na afloop van deze opleiding is de deelnemer: 

• In staat om aan te geven wat testen is en kan het kader en belang van het testen van 

Infrastructuur componenten aangeven. 

• Bekend met het organiseren, begeleiden en uitvoeren van een Product Risico Analyse sessie. 

• In staat het testen van infrastructuur te positioneren binnen het voortbrengingsproces.  

• Voorbereid om de basisbeginselen van testcoördinatie en het opstellen van testplannen en de                  

testrapportage toe te passen. 

• In staat om de verschillen tussen het testen van informatiesystemen en Infrastructuur testen 

te benoemen. 

• Bekend met de TMap NEXT® Infrastructuur aanpak van Sogeti. 

• Bekend met de uitdagingen die Cloud omgevingen met zich mee kunnen brengen. 

 

  



 

Voor het testen van infrastructuur is kennis van en ervaring met infrastructuur in combinatie met 

kennis van de testmethode TMap NEXT® essentieel. De deelnemers krijgen een positief gevoel en 

de boodschap over: 

• Het testen van infrastructuur. 

• Inzicht in de aanpak voor het testen binnen de projectrealisatie.  

• De teamverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opgeleverde infrastructuuroplossingen. 

• Het feit dat testen bijdraagt aan een soepelere oplevering en overdracht aan de 

beheerorganisatie. 

• Het testen van infrastructuur binnen een Cloud omgeving. 

Doelgroep 

Deze opleiding is bedoeld voor personen met een coördinerende rol binnen het infrastructuur 

werkgebied, zoals teamleiders, servicemanagers, projectleiders, changemanagers of 

informatieanalisten. Deze opleiding is verder een uitstekende aanvulling voor testcoördinatoren, 

testmanagers en infrastructuur medewerkers die (nog meer en beter) willen sturen op kwaliteit. 

Vereiste voorkennis 
De opleiding is op hbo-niveau maar de ervaring leert dat mbo’ers met enige jaren testervaring of 
brede infrastructuur kennis en ervaring de opleiding goed kunnen volgen. Basiskennis van het 

infrastructuur werkgebied wordt als bekend verondersteld. Een actieve inbreng van de deelnemers 

wordt verwacht. 

Opzet van de opleiding 

De opleiding bestaat uit een mix van theorie en praktijkoefeningen. De nadruk ligt op praktisch 

bezig zijn met de leerstof. De opleiding wordt gegeven in de vorm van een casebeschrijving 

aangevuld met een aantal situatiebeschrijvingen. Deze hebben betrekking op dagelijkse 

praktijksituaties. Het grootste deel van de opleiding is gericht op het oefenen met product 

risicoanalyses en de bijbehorende organisatie van een infrastructuurproject. Zo krijgt de deelnemer 

inzicht in zowel de theorie als de praktijk van gestructureerd infrastructuur testen. 

Certificaat  

Na afloop van deze training ontvangt de deelnemer een Certificaat van Deelname. 

Inschrijving en kosten 

Inschrijven kan via onze website. De kosten, data en locaties voor inschrijving van deze opleiding 

staan hier eveneens. Deze opleiding is inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk.  

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

Tel.: +31 (0)88 660 66 50 

Web.: academy.sogeti.nl  
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