
 

Testcoördinatie in de praktijk 

Duur 2 dagen van 09:30 tot 17:00 uur 

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers 

Examen Nee 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Nederlands 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

Tijdens (grote) testprojecten stelt de Testmanager het mastertestplan op en bepaalt de 

teststrategie. De Testcoördinator is de onmisbare schakel in het project, die ervoor zorgt dat dit 

mastertestplan en deze teststrategie daadwerkelijk worden uitgevoerd. Een goede Testcoördinator 

is derhalve in staat een testsoort op operationeel en tactisch niveau aan te sturen. Daarnaast is 

het van belang dat hij goede detailtestplannen op kan stellen en de voortgang van de uitvoering 

van de test kan bewaken. In sommige gevallen is er geen mastertestplan aanwezig of geen 

strategie bepaald. Ook in dat geval is de Testcoördinator in staat een gefundeerd detailtestplan te 

maken. Bovendien kan hij dan een strategie voor de testsoort bepalen. Als Testcoördinator moet u 

dus van alle markten thuis zijn!  

Inhoud van de opleiding 

Tijdens deze opleiding leert de deelnemer wat de benodigde kennis, taken, verantwoordelijkheden 

en vaardigheden van een Testcoördinator zijn. 

Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opzetten en coördineren van 

testprojecten. We denken in de eerste plaats aan (aankomend) Testcoördinatoren. Deze opleiding is 

tevens geschikt voor Testprojectleiders en meewerkend voormannen in een testteam, (Functioneel) 

Applicatiebeheerders die een testtraject moeten opzetten, Hoofden Automatisering, Managers 

Gebruikersorganisaties en Kwaliteits- en QA Managers. 

Vereiste voorkennis 

Basiskennis van softwareontwikkeling en TMap® wordt bekend verondersteld. 

Opzet van de opleiding 

De deelnemer krijgt alle benodigde handvatten om een goede testcoördinator te zijn. De 

belangrijkste taken van een Testcoördinator zijn onder meer: 

• Het opstellen van detailtestplannen. 
• Het samenstellen van het testteam en het uitvoeren van de werkverdeling. 

• Begroten en plannen. 

• Voortgangsbewaking en -rapportage. 
• Kwaliteitsbewaking en -rapportage. 

• Het reviewen van testproducten. 
• Bevindingenadministratie. 

• Het aandragen en effectueren van oplossingen van knelpunten. 

 



 
Tijdens deze opleiding ervaart de deelnemer deze taken door het doen van opdrachten. En krijgt 

daardoor alle benodigde handvatten om een goede testcoördinator te zijn. Daarnaast komen onder 

andere de volgende onderwerpen aan de orde:  

• Het uitvoeren van een productrisicoanalyse. 

• Het bepalen van de teststrategie. 
• Het inrichten van de testorganisatie. 

• Het conserveren van testware. 
 

Van theorie naar toepassen in de praktijk door een afwisselende opbouw. 

Gedurende de opleiding wisselen theorie en interessante praktijkcases elkaar af. Door deze opbouw 

wordt inzicht geboden in zowel de theorie als de praktijk van het coördineren van testprojecten. 

Certificaat en examen 

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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