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Praktisch

Datum en plaats

Dinsdag 27 september, 4 en 11 oktober 2016, telkens 
van 18 tot 21.30 uur. 
Er is een pauze met drank en broodjes voorzien. 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53
in Kortrijk 

Inschrijven 

Schrijf in via http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 500 euro.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen 
uit hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar op uw deelnameprijs via uw 
KMO-portefeuille. Meer informatie op 
http://www.kmo-portefeuille.be.

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

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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Inleiding tot 
Software Testen  

Kortrijk, 27 september, 4 en 11 oktober 2016
van 18 tot 21.30 uur



Inleiding tot Software Testen 

Om software van een hoog kwaliteitsniveau af te 
leveren is een gedegen integratie van software testen 
in het ontwikkelingsproces een absolute noodzaak. Al 
te vaak wordt de testfase verschoven naar het einde 
van de ontwikkelingscyclus en bij tijdsnood ingekort, 
wat vaak ten nadele is van het afgeleverde product. 
In deze sessies worden de basisprincipes van ‘agile’ 
software testen nader toegelicht, zodat ze in het 
ontwikkelingsproces kunnen geïntegreerd worden.

Doelstelling 

Deze opleiding wil de deelnemers een gecondenseerd 
en pragmatisch overzicht geven van de principes achter 
software testen en hen in staat stellen om deze concepten 
ook toe te passen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
het ‘agile’ aspect in de testprocedure en in de ruimere 
context van het ontwikkelingsproces van software.

Doelgroep

Iedereen die professioneel betrokken is met de kwaliteit 
van het eindproduct 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 en Digitale Transformatie van het 
Postuniversitair Centrum Kulak

Docent 

Michael Pilaeten, CTG Belgium

Programma

U krijgt een overzicht van de verschillende software test 
principes en u wordt begeleid bij het praktisch toepassen in 
enkele realistische voorbeelden.

SESSIE 1 - Dinsdag 27 september 2016

• Gestructureerd testen: inleiding 
 • Wat en waarom?
 • Testen en kwaliteit
 • Terminologie
• ‘Agile’ basisprincipes
 • Terminologie
 • Werkwijze

SESSIE 2  - Dinsdag 4 oktober 2016

• Gestructureerd testen: werkwijze
 • Test project voorbereiding
 • Gedetailleerde test planning
 • Test opbouw
 • Test uitvoering 
 • Test project afronding
• Risico en vereisten gebaseerd testen 
 • Risico identificatie
 • Risico analyse
 • Risico beperking
• Test Management 
 • Budget en planning 
 • Incident management 

SESSIE 3  - Dinsdag 11 oktober 2016

• Test ontwerp technieken
 • Statische testtechnieken
 • Dynamische testtechnieken
  - Structuur gebaseerde technieken
  - Specificatie gebaseerde technieken
  - Ervaring gebaseerde technieken


