
 

Inspiratiesessie Test Automation 

Duur 2 uur 

Deelnemers Geen maximum aantal, maar voor goede discussie is 30 de max 

Examen Geen 

Mogelijkheden Incompany 

Taal  Nederlands of Engels 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

Vraag aan een gemiddeld team waar hun grootste uitdaging ligt en Test Automation staat 

consequent in de top drie. Daarnaast leren we dat zonder goede feedback, verbeteren een 

uitdaging wordt. In de snelle iteraties van de hedendaagse Agile wereld is de behoefte aan goede 

testautomatisering dan snel duidelijk. 

In de praktijk zijn er toch nog vaak veel vragen rond testautomatisering. Want wie gaat het doen? 

Wat levert het eigenlijk op? En kan de tester het ook? Deze en vele andere vragen blijken vaak de 

basis te zijn voor een goed gesprek over testautomatisering. Het uitblijven van de antwoorden is 

daarnaast regelmatig de reden waarom het niet van de grond komt. Tijdens deze sessie wordt  

een team of een groep ondergedompeld in de wondere wereld van de testautomatisering, onder 

begeleiding van een ervaren consultant. 

Inhoud van de opleiding 

Tijdens de sessie gaan we vanuit 4 perspectieven in op de uitdagingen rond testautomatisering: 

- Organisatorische laag: waarom moeten we het doen? Wat kost het en wat levert het op? 

- Proceslaag: welke rollen zijn er rond testautomatisering te onderkennen en wie gaat het doen? 

- Mensenlaag: welke kennis is er nodig en hoe verhoudt die zich ten aanzien van de tools? 

- Technologielaag: welke tools werken er in welke omgeving. Hoe wordt de keuze voor een tool 

gemaakt? 

Ieder deel wordt toegelicht met een korte presentatie waarna er vooral veel discussie ontstaat. Om 

het maximale uit de sessie te halen is het daarom erg nuttig als een heel team, inclusief PO, business 

en de manager aanwezig zijn. Testautomatisering betekent namelijk voor iedere groep iets anders. 

Door samen te discussieren over die perspectieven ontstaat een wederzijds begrip, wat vervolgens 

een perfecte basis is voor het aangaan van de testautomatiseringsuitdaging. 

Doelgroep 

Deze sessie is gericht op teams die geïnteresseerd zijn in testautomatisering. 

Vereiste voorkennis 

Geen voorkennis vereist. 

Opzet van de opleiding 

Ongeveer 30% luisteren en 70% discussieren, onder begeleiding van een consultant die het verhaal 

vanuit alle standpunten kent. 



 

Certificaat en examen 

Na afloop van een inspiratiesessie ontvangt de deelnemer geen Certificaat van Deelname. Ook vindt 

er geen afsluitend examen plaats. 

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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