In-housetraining
Improve verzorgt de workshop Inleiding Context-driven testen inhouse in uw eigen organisatie. Aangepast aan uw wensen. Indien
gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via
040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Improve Quality Services BV
Prof. Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
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Op al onze trainingen zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing zie:
www.improveqs.nl/contact/algemenevoorwaarden
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Leer het Heuristic Test Strategy Model
toepassen
Systeemontwikkeling is mensenwerk,
software is complex en projecten verlopen
onvoorspelbaar. Met nauwelijks voldoende
informatie beschikbaar, moet het
ontwikkelteam een product ontwikkelen.
Het testen moest gisteren al zijn
begonnen. De inzichten waarop deze
testen worden gebaseerd zijn morgen
alweer achterhaald. Context-driven testen
houdt in dat testdoelstellingen, -aanpak en
-documentatie worden gebaseerd op de
kenmerken van uw specifieke situatie. Het
toepassen van vaardigheden en ervaring
staat boven het toepassen van een
standaard recept
Maak in deze workshop kennis met de
uitdagende wereld van Contect-driven
testen.

Na deze training
• Weet u wat is context-driven testen is;
• Kent u de verschillen met met
traditioneel testen;
• Kent u het verschil tussen testen en
checken;
• Kunt u een context analyse uitvoeren;
• Kent u het “heuristic test strategy
model”;
• Weet u wat exploratory testen nu echt
is;
• Kunt u slimme test documentatie
maken.
Doelgroep
Voor wie is deze training bedoeld?
De training is voor u geschikt als u
betrokken bent bij het testen van
informatiesystemen en software producten.
Van junior tester tot testmanager, van
programmeur tot projectmanager. Een
workshop voor iedereen die wil leren hoe
een gedegen teststrategie eruit ziet en hoe
deze tot stand komt.
Rollen van deelnemers in hun
organisatie
De training is bestemd voor:
• Testers
• Ontwikkelaars
• Projectmanagers
• Consultants

Voorkennis of voortraining
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Opzet van de training
De eendaagse workshop “Inleiding
Context-Driven Testen” is praktische en
zeer interactief. Oefeningen, discussies en
meningsvorming nemen binnen deze
workshop een belangrijke plaats in.
Daarnaast worden testoefeningen
uitgevoerd op echte producten.
Programma modules
Tijdens de workshop gaan we in op de
volgende vragen:
• Wat is context-driven testen?
• Wat zijn de verschillen met traditioneel
testen?
• Wat is testen en checken?
• Hoe voert u een context analyse uit?
• Wat verstaan we onder kritisch denken
en hoe past u dit toe?
• Wat is het “heuristic test strategy
model” en wat kunt u er mee?
• Wat houdt exploratory testen nu echt
in?
• Hoe maakt u slimme test
documentatie?

