
 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		

TMMi® Professional 

	
Het Test Maturity Model integration (TMMi) is een 
model dat organisaties helpt in het bepalen van 
de huidige status van testproces. Het model kan 
helpen in het stellen van prioriteiten ten aanzien 
van verbeteringen die plaats moeten vinden. Er 
worden een vijftal niveaus van 
testvolwassenheid onderscheiden. 
 
 
 
 
Opzet 
De training is klassikaal in een groep van minimaal 4 en maximaal 12 personen. 
Tijdens deze training wordt er ingegaan op het model, en wordt door middel van 
praktische opdrachten het model geleerd en ook toegepast. Na de training ben je 
dan in staat om een assessment te kunnen uitvoeren. 
 
Na de training 
Na de training is een deelnemer in staat om: 
• Uitleg te geven aan management over de belangrijkheid van test verbeteren 
• Helpen en adviseren van een organisatie of project waar het TMMi® model als 

basis wordt gebruikt voor test proces verbeteren 
• Leveren van ondersteuning en begrip van het TMMi model, inclusief de relatie 

met het CMMi model 
• Kunnen acteren als een co-assessor in informele TMMi® assessments 
• Deelnemen aan test verbeter programma’s binnen een organisatie of project en 

kritische succes factoren identificeren 
 
Literatuur 
Deelnemers ontvangen het boek ‘De kleine TMMi’  van  
Erik van Veenendaal en Jan Jaap Cannegieter 
 
 
 
 
 

 

Op elk niveau, met uitzondering van niveau 1, is 
een aantal procesgebieden (process areas) 
geïdentificeerd waar de focus van test 
verbeteracties op moet worden gericht. Per 
process area zijn concrete doelstellingen 
geformuleerd, ondersteund door allerlei 
zogenaamde ‘key practices’. 
 
 
 
 
Doelgroep 
De training is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het verbeteren van 
testprocessen en die graag een praktisch model wilt leren kennen zoals o.a. 
testmanagers, testers en –consultants, kwaliteitsmanagers of mensen betrokken 
bij kwaliteitsverbeterprojecten. 
 

Voorkennis 
Het is aan te bevelen dat u kennis heeft van testmethoden zoals o.a. ISTQB als 
TMAP Suite. 
 
Onderwerpen 
• Introductie tot testproces verbeteren 
• Opbouw van het TMMi model 
• TMMi level 2, 3, 4 en 5 
• TMMi assessments 
• Implementatie van testproces verbetering 
 
Duur 
Twee dagen 
 
 


