
 

Testen voor Niet-Testers 

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

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers 

Examen Nee 

Mogelijkheden Incompany  

Taal  Nederlands 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

De wereld van IT verandert snel met in adembenemend tempo de ene innovatie na de andere. IT 
en Business integreren in toenemende mate. Steeds meer mensen krijgen te maken met of zijn 

betrokken bij softwareontwikkeling. Om de kwaliteit van de ontwikkelde softwareproducten aan te 

tonen is testen nog steeds een belangrijke maatregel. 

 
Deze training wordt volledig toegespitst op jouw rol. Eerder hebben we de volgende varianten 

verzorgd: 
• Testen voor business analisten 

• Testen voor developers 
• Testen voor engineers 

• Testen voor functioneel beheerders 

Inhoud van de opleiding 

Deze training geeft niet-testers voldoende houvast om een testrol op te pakken. Gedurende de training 

wisselen theorie en praktijk af waardoor de deelnemer inzicht krijgt in de basisprincipes omtrent 
Testen. Aan bod komen vragen als: Wat is testen? Waarom is gestructureerd testen belangrijk? Waar 

moet ik rekening mee houden bij gestructureerd software testen?  
 

Na het volgen van deze training is de deelnemer onder anderen van het volgende op de hoogte: 

• Kader van testen en visie op testen; 
• Rol van de niet-tester bij testen; 

• Relevante (eenvoudige) testtechnieken; 
• Mate van vastlegging (waaronder bevindingenbeheer); 

• Testsoorten – testvormen – testkwadranten; 
• Testtooling; 

• Testomgevingen; 
• Naar voren halen van acceptatietesten (test first); 

• Testactiviteiten. 

Doelgroep 

Deze training is geschikt voor deelnemers die als gebruiker betrokken zijn bij een software 

ontwikkeltraject en ook moeten gaan testen.  

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.  

https://academy.sogeti.nl/volledige-trainingsaanbod
https://academy.sogeti.nl/volledige-trainingsaanbod


 

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

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

Web.: academy.sogeti.nl  
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