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FOCUSGROEP TESTEN

Doelstelling van onze focusgroep is de bewustwording van testen binnen de SAP-gemeenschap door 

deelname en representatie van zoveel mogelijk leden. 

We streven naar professionalisering van advisering op het gebied van testen waardoor het 

vakgebied Testen als een erkende discipline van de grond komt. 

De focusgroep zal dan een krachtig en doeltreffend instrument zijn in de dagelijkse praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten die de focusgroep organiseert komen trends en nieuwe ontwikkelingen 
aan de orde middels informatie uitwisseling. 

Daarnaast is er ruimte om je persoonlijke netwerk uit te breiden.
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• Opgericht in 2006
• Stille dood 2018

• Doorstart 2020
• Filtering 150 ->80

• Huidige status 96+



WAT FOCUSGROEP TESTEN

~4x per jaar bijeenkomst, voorbeelden:

• Jul-20 Landschap, opzet en aanpak testen/div tools - Erasmus Universiteit R’dam

• Sep-20 Test automation hell / SAP’s view on testing

• Nov-20 Test automatiserings case - Provincie Noord-Holland  &  Ronde tafel discussie

• Feb-21 Hoe meet je testvolwassenheid? 

• Mei-21 Test automatisering/div SAP-systems - Jumbo

• Jun-21 Samenwerking focusgroep ALM; 

• Sep-21 Testautomatisering, wat werkt wel, wat niet en waar gaan we naartoe?



TREND SAP TESTEN

Trends
• Waterval – Agile – DevOps
• On-prem – private cloud/hosting – public cloud
• SAP – nonSAP
• ECC -> S/4

Gevolgen
1. Steeds korter wordende test cycli
2. Niet zelf plannen van testperiode
3. Steeds lastigere technieken voor testen
4. Groter wordende testketens en afhankelijkheden/integratie
5. Medewerkers moe/zat van repeterend handmatig testen

Interactieve modus! Vragen?      Bob van der Linden
b.van.der.linden@superp.nl
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Bekijk op www.VNSGFocusOnline.nl
welke sessies er nog meer zijn!

Bedankt voor je deelname


