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Praktisch

Data en plaats
Donderdag 6, 13 en 20 november 2014
van 18 tot 21.30 uur. 
Pauze met drank en broodjes

Ku Leuven Kulak, etienne sabbelaan 53, Kortrijk

Inschrijven
De deelnameprijs is 400 euro

schrijf in voor 30 oktober via
http://puc.kuleuven-kulak.be.
omwille van het interactieve karakter is het aantal 
deelnemers beperkt.

als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft voor de volledige opleiding, dan krijgen alle 
bijkomende inschrijvingen uit hetzelfde bedrijf 20% 
korting.

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten via uw Kmo-
portefeuille. meer informatie op www.kmo-portefeuille.be.

Attest 
op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FsC papier  v.u.: Wim malfait, e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Programma
Ervaren trainers en software experten geven een overzicht 
van de software test principes en begeleiden de deelnemers 
bij het praktisch toepassen op enkele realistische 
voorbeelden.

De opleiding is opgesplitst in 3 avondsessies van telkens 3 
uren, waarin volgende onderwerpen aan bod komen:

Sessie 1: Donderdag 6 november 2014

• Gestructureerd testen: inleiding 
› Wat, waarom?
› Testen en kwaliteit
› Terminologie

• Gestructureerd testen: werkwijze
› Test project voorbereiding
› Gedetailleerde test planning
› Test opbouw
› Test uitvoering 
› Test project afronding

Sessie 2: Donderdag 13 november 2014

• Test ontwerp technieken
› Statische testtechnieken
› Dynamische testtechnieken

- Structuur gebaseerde technieken
- Specificatie gebaseerde technieken
- Ervaring gebaseerde technieken

Sessie 3: Donderdag 20 november 2014

• Agile basisprincipes
› Terminologie
› Werkwijze

• Risico & vereisten gebaseerd testen 
› Risico identificatie
› Risico analyse
› Risico beperking

• Test Management 
› Budget & planning 
› Incident Management 

Inleiding tot Software Testen
Basisinzichten en praktische oefeningen

Inleiding
om software van een hoog kwaliteitsniveau af te 
leveren is een integratie van software testen in het 
ontwikkelingsproces een absolute noodzaak. al te 
vaak verschuift de testfase naar het einde van de 
ontwikkelingscyclus en wordt bij tijdsnood ingekort, wat  
nadelig is voor het afgeleverde product. Deze sessies 
lichten de basisprincipes van software testen toe om ze 
te kunnen integreren in het ontwikkelingsproces.

Doelstelling
• een gecondenseerd en pragmatisch overzicht geven 

van de principes achter software testen.
• Deelnemers in staat stellen om deze principes toe te 

passen.

Doelgroep
Wie begaan is met de kwaliteit van het eind-product 
in een software-ontwikkelingstraject: it project 
managers, testverantwoordelijken, software testers, 
software ontwikkelaars, eindgebruikers, business- en 
functionele analisten, technische analisten, business 
verantwoordelijken,… .
er is geen voorkennis vereist.

Organisatie
Werkgroep it van het Postuniversitair Centrum van de Ku 
Leuven Kulak

Docenten
sven Borghers, Ctg Belgium, Diegem
michael Pilaeten, Ctg Belgium, Diegem


