Vervolgmogelijkheden TMap Next® Test Engineer
Persoonlijke ontwikkeling
TMap Next Test Manager
TMap Next Test Manager is een goed en logisch vervolg op de training TMap Next Engineer. De Engineer training
gaat in op de methode en het doorlopen van de verschillende stappen van TMap. De TMap Test Manager gaat in
op het beheersen van het testproces als geheel. Na het volgen van de TMap Next Test Manager heeft u een
compleet beeld van de best practice TMap.
PRINCE2 Foundation en ITIL Foundation
Gestructureerd testen staat vaak niet op zichzelf. Vaak maakt het testtraject deel uit van een project of is een
onderdeel van een ingericht beheerproces. Om vanuit testmanagement goede aansluiting te vinden is
basiskennis van de structuur van het project en basiskennis van de beheerorganisatie zeker aan te raden.
Basiskennis van projectmanagement krijgt u in de training PRINCE2 Foundation. Basiskennis van de
beheerprocessen in de training ITIL Foundation.
Masterclass IT Risicomanagement
Met de Masterclass IT Risicomanagement krijgt u een stappenplan aangereikt waarmee het mogelijk is de risico’s
te beheersen in de verschillende fasen van de bouw en in beheer name van het informatiesysteem. Het
stappenplan is gebaseerd op TMap maar gaat extra in op de communicatie tussen de verschillende betrokkenen
zoals de ontwikkelaar, de projectmanager en de beheerders en geeft duidelijke handvatten in de vorm van
acceptatiecriteria waarmee de (beheer)organisatie garanties kan inbouwen in het systeemontwikkelingtraject. De
trainer heeft veel ervaring met gestructureerd testen in de praktijk. Aanvullend op de theorie krijgt u inzicht in
valkuilen en creatieve oplossingen in de praktijk.

Aanvullende dienstverlening IT Management Group
Coaching
Komt u binnen uw testtraject op nieuw terrein of moet u een belangrijke keuze maken dan kan het prettig zijn
om een ervaren testmanager als sparringpartner te raadplegen. Samen komen we tot sterkere en creatievere
oplossingen.
Review testtraject
Wanneer u start met een testtraject dan is het neerzetten van een goede structuur van groot belang. Een goede
opzet is vaak het halve werk. De specialisten van de IT Management Group hebben veel ervaring met de opzet
van teststructuren. In een review van enkele dagen kunnen wij u een aantal tips en trucs aanreiken waar u later
in uw testtraject veel profijt van kunt hebben. Ook als uw testtraject al enige tijd loopt kunt u voordeel hebben
van een externe review op uw testtraject en kunt u valideren of u nog steeds op de juiste koers zit.
Review testorganisatie
Een review op de testorganisatie bekijkt niet alleen het testtraject maar ook de omgeving van het traject. Het
biedt voordelen wanneer u werkt vanuit een vaste structuur zodat de verschillende testtrajecten op dezelfde wijze
verlopen. U kunt kennis en tools (licenties) efficiënter inzetten en bent beter in staat de risico's op organisatie
niveau te beheersen. Ook een goede organisatie-inrichting en governancestructuur zijn van groot belang voor
een goed werkende testorganisatie.
Detachering van testers, testcoördinatoren en testmanagers
Mocht u tijdelijk een tekort hebben aan testers, testcoördinatoren, of testmanagers dan assisteren wij u graag.
Onze testers, testcoördinatoren en testmanagers zijn vanzelfsprekend gecertificeerd en hebben ruime
praktijkervaring. Ze zijn professioneel en hebben een goed ontwikkeld gevoel voor organisatiecultuur.
Contact
Heeft u vragen over vervolgstappen in uw persoonlijke ontwikkeling of over de aanvullende dienstverlening van
de IT Management Group? Neemt u dan contact op met IT Management Group via 070-7504127 of info@itmg.nl.

