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Agenda

• Introductie

• Aanleiding, ontwikkeltraject

• Programma en toetsing

• Ervaringen

• Hoe verder

• Discussie / vragen en (eventueel) een bijdrage leveren!



Voorstellen

• Maurice van Haperen (Avans Hogeschool)

Overige (testnet) werkgroepleden:

• Ger Oosting (Avans Hogeschool)

• Jos van Rooyen (Identify)

• Gerard Kruijf (voormalig Centric)

• Ronald Kerkhoff (KLM)

• Leo van der Aalst (Sogeti)

• Hossein Chamani (Hogeschool Rotterdam)

• Maurice Mol (Alten)

• Benjamin Timmermans (Improve)



Minor

• Doel: Verdiepen in onderwerp software kwaliteit en -testen

• Bedoeld voor softwareontwikkelaars -> Informatica, Technische 

Informatica)

• Eventueel ook ‘technische’ Business IT & Management studenten

• Omvat 30 studiepunten (EC)

• Wordt ‘gehost’ door Avans Academie voor Engineering en ICT

• Start in augustus 2018 (einde jan 2019)

• Doorlooptijd 20 weken



Ontwikkeltraject

• Testnet Werkgroep

• Opstellen eindkwalificaties (adhv HBO-I domeinbeschrijving)

• Opstellen structuur Minor

• Uitwerken lesprogramma

• Zoeken Docenten uit de praktijk

• Kies op maat -> 

https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/AE&I/139188/

• Minor voorlichting

-> start in augustus 2018

https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/AE&I/139188/


(eind)kwalificaties

• Afgeleid van HBO-I domeinbeschrijving
• 3 assen

– SDLC: Analyseren, Adviseren, Ontwerpen, Realiseren, Beheren
– (Enterprise) architectuur: Gebruikersinteractie, 

bedrijfsprocessen, Software, Infrastructuur, Hardware 
interfacing

– Niveaus (EQF)
– 1: MBO-niveau (4)
– 2: AD niveau (5)
– 3: Bachelor niveau (6)
– 4: Master niveau (7)

• Op elk snijvlak is een beroepstaak beschreven (100 beroepstaken)

https://www.hbo-i.nl/domeinbeschrijving/

https://www.hbo-i.nl/domeinbeschrijving/


Eigen eindkwalificaties
kwaliteit en testen





Resultaat

• Minor bestaat uit vier onderdelen  (zie overzicht minor):

– Fundamentals (4 weken)

– Advanced (4 weken)

– Specials (4 weken)

– Internship (6 weken)

– Herkansing (2 weken)

• Structuur lesweken 

– Ma, di, wo, do les -> 9:30 – 15:30

– Structuur stage is afhankelijk van stagelocatie

– Herkansingsweken op basis van niet behaalde onderdelen

Locatie: Avans Hogeschool, Breda



Toetsing

• Ieder blok eindigt met het uitwerken van een case (2 tot 3 

dagen).

• Ieder blok wordt afgesloten met een portfolio assessment, dit is 

een summatieve toets.

– Studenten tonen in een individueel gesprek de opgedane kennis 

van de afgelopen weken.

– Hierbij is een docent en professional uit het werkveld aanwezig.

• Internship wordt afgesloten met een verslag waarin de student 

zijn ervaringen beschrijft, hier wordt ook een beoordeling in 

opgenomen van de bedrijfsbegeleider.

• Formatief toetsen mag altijd en wordt overgelaten aan de docent 

van een specifiek onderwerp.



Verwachting docenten

• Lesplan is aanwezig per lesdag 

– Leerdoelen zijn gedefinieerd

• Docent is vrij in het gebruik van materiaal

– Zelf ontwikkelen, of gebruik bestaand (les)materiaal

• Lesmateriaal moet op BlackBoard geplaatst worden 

(Elektronische Leer Omgeving, ELO) -> dus wordt gedeeld met 

de wereld

• Voor sommige onderdelen zijn er meerdere docenten, hier 

afstemmen wie in de lead is

• Voor iedere dag dient zelfstudie materiaal aanwezig te zijn, dit 

voor het geval een docent uitvalt

• ………………



Uitvoering

• Werving studenten (ook buiten Avans Hogeschool)

• Gestart met 18 studenten (17 hebben minor positief afgerond)

– Achtergrond studenten: Informatica, Business IT & 

Management, 1 bedrijfseconomie student 

– Met iedere student intakegesprek gevoerd om kennis te maken

en inzicht in motivatie te verkrijgen

• Trainingen gestart op 27-08-2018

• Werven stage organisaties

• Stage gestart op 19-11-2018 afgerond op 09-01-2019



Evaluatie

Gastdocenten met veel kennis over de 
verschillende onderwerpen

De minor omvat onderdelen die niet 
standaard gegeven worden in de opleiding 
die ik volg. Standaard wordt er te weinig 

aandacht aan
besteed.

Is op basis van workshops met korte oefeningen, 
waarmee duidelijkheid en feedback gegeven wordt. 

Veel docenten zijn ook mensen uit het werkveld, 
waardoor ook voorbeelden en toelichtingen 

rechtstreeks uit het werkveld kwamen

Het stage onderdeel vond ik goed, omdat het een 
intensieve, leervolle ervaring was. De praktijk 
ervaring was voor mij leuker dan de theorie.

Verdiepende stof, interessant. Er wordt een goede basis 
gelegd voor het testvak!



Evaluatie

De afstemming tussen de verschillende gastdocenten 
is niet altijd even best. Het komt soms voor dat 
docenten niet goed op de hoogte zijn van onze 

kennis.

Er zou iets meer structuur kunnen zitten in de 
minor. Omdat de minor nieuw is is het lastig om 

de rode draad te zien.

Fijn dat er gastsprekers uit het bedrijfsleven komen.
Soms merk je wel dat het geen docenten zijn en teveel 

informatie in 1 les willen geven.

Van sommige gastdocenten is het 
erg duidelijk dat ze geen leraar zijn.

Het is erg theoretisch en soms lastig 
in context te plaatsen.

Ik vond het vervelend dat we zoveel verschillende docenten 
hadden. Ook waren de lestijden niet ideaal. Ook vond ik dat we 
erg veel herhaling hadden van onderwerpen die redelijk simpel 
waren, wat ervoor zorgde dat de moeilijke stof minder aan bod 

kwam.



Hoe verder………

• 2de editie van de minor start op maandag 26-08-2019
• 24 aanmeldingen – intake gesprekken staan gepland
• Docenten voor 70% gepland, deadline is 1 juli 2019 voor 100%
• We zijn nog op zoek naar docenten en stagebedrijven

Grootste mutaties in programma:
• Grotere blokken maken, onderwerpen clusteren
• Onderwerp CI/CD steviger aangezet (4 dagen)
• Leerdoelen minder omvangrijk maken
• Cases aan het einde van een blok verder ontwikkelen, iteratieve

uitvoering
• Betere communicatie naar docenten, verwachtingen managen
• ………





CONTACT

Maurice van Haperen
06 - 23 49 58 32
mgc.vanhaperen@avans.nl

Ger Oosting
088 - 525 75 23
g.oosting@avans.nl

Jos van Rooyen
06 - 54 90 62 82
jos.van.rooyen@identify.nl

mailto:mgc.vanhaperen@avans.nl
mailto:g.oosting@avans.nl
mailto:jos.van.rooyen@identify.nl

	Slide Number 1
	Minor software kwaliteit en testen
	Agenda
	Voorstellen
	Minor
	Ontwikkeltraject
	(eind)kwalificaties
	Eigen eindkwalificaties kwaliteit en testen
	Slide Number 9
	Resultaat
	Toetsing
	Verwachting docenten
	Uitvoering
	Evaluatie
	Evaluatie
	Hoe verder………
	Slide Number 17
	Slide Number 18

