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Tijdens deze opleiding leert u wat het ISTQB®-raamwerk inhoudt. Tevens wordt u
voorbereid op het examen dat leidt tot het internationaal erkende ISTQB®
Foundation-certificaat. Tijdens de opleiding en voor het examen dient u rekening te
houden met de nodige voorbereiding.

ISTQB® Foundation: een wereldwijd erkend certificaat
Veel organisaties opereren in een internationale omgeving. In een dergelijke omgeving is goede
communicatie extra belangrijk. Daarvoor is een eenduidig begrippenkader binnen een testproject een
randvoorwaarde. De International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) zorgt onder andere voor
dit eenduidige begrippenkader op het gebied van testen. Daarnaast biedt ISTQB® een raamwerk voor
testen en een internationaal certificeringprogramma waarbij inmiddels meer dan 50 landen zijn
aangesloten. Tijdens de opleiding leert u wat dit raamwerk inhoudt. Tevens wordt u voorbereid op het
examen dat leidt tot het wereldwijd erkende ISTQB® Foundation-certificaat.
TMap NEXT® en ISTQB® sluiten uitstekend op elkaar aan
ISTQB® biedt een raamwerk voor testen en geeft aan wat u moet doen op het gebied van testen. TMap
NEXT® gaat verder. TMap NEXT® is een methode, die ook aangeeft hoe u te werk gaat. TMap NEXT® en
ISTQB® sluiten dus uitstekend op elkaar aan. ISTQB® is echter ook zelfstandig toepasbaar of in combinatie
met andere testmethoden.
ISTQB® Foundation: de basisopleiding op het gebied van ISTQB®
ISTQB® Foundation is de basisopleiding op het gebied van ISTQB®. Tijdens deze opleiding maakt u kennis
met de begrippen en beginselen van ISTQB®. Het behandelen van de theorie wordt hierbij afgewisseld met
individuele en groepsopdrachten. Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen
aan bod:
•
Kader en belang van testen.
•
Testen in de levenscyclus van software.
•
Statisch testen.
•
Testontwerptechnieken.
•
Testaanpak en teststrategie.
•
Testorganisatie.
•
Tool support voor testen.
Gezien het internationale karakter van de opleiding zijn zowel het opleidingsmateriaal als het examen in
het Engels. De trainers spreken Nederlands. Onze trainers hebben ruime ervaring op het gebied van testen.
Zij zijn in staat de theorie op het gebied van ISTQB® te combineren met praktijkvoorbeelden. Bovendien
beantwoorden de trainers graag uw vragen over uw eigen testpraktijk en de relatie met TMap NEXT®.
Goede voorbereiding op het ISTQB® Foundation-examen
Deze opleiding bereidt u voor op het ISTQB® Foundation-examen ondermeer door middel van een
proefexamen. Het examen zelf is geen onderdeel van de opleiding en duurt ruim een uur. Het wordt
afgenomen door een officieel exameninstituut op diverse plaatsen in Nederland. U krijgt van Sogeti een
voucher waarmee u zich kunt inschrijven voor het examen naar uw keuze.

ISTQB® Foundation is de randvoorwaarde voor ISTQB® Advanced-certificering
Het bezit van het ISTQB® Foundation certificaat is een randvoorwaarde voor deelname aan de ISTQB®
Advanced-certificeringstrajecten:
•
ISTQB® Advanced Test Analyst.
•
ISTQB® Advanced Technical Test Analyst.
•
ISTQB® Advanced Test Manager.
Doelgroep
Deze opleiding bedoeld voor iedereen die met testen te maken heeft, zoals Testers, Testcoördinatoren,
Testconsultants en Testmanagers. Met Testers wordt in dit geval zowel de functie (de Testspecialist) als de
rol (bijvoorbeeld de testende Informatieanalist of eindgebruiker) bedoeld. De opleiding is verder geschikt
voor iedereen die meer wil weten over testen. Denk hierbij aan Software Engineers, Functioneel en
Technisch Applicatiebeheerders, Projectmanagers, IT-auditors, kwaliteitsfunctionarissen, Business Analisten
en IT-managers en -consultants.
Vereiste voorkennis
Deze opleiding is bedoeld voor personen die al enige testwerkzaamheden hebben verricht en graag
inzicht krijgen in de mogelijkheden die ISTQB® Foundation biedt. Voor het volgen van deze opleiding is
ervaring met planmatig werken een pre. De opleiding is op hbo-niveau maar de ervaring leert dat mbo’ers
met enige jaren testervaring de opleiding goed kunnen volgen. Functionele basiskennis van informatica
wordt bekend verondersteld.
Certificaat van Deelname
Na afloop van de opleiding ontvangt u een door de trainer ondertekend Certificaat van Deelname.
Kosten
De kosten van de opleiding ISTQB® Foundation bedragen 1.495,00 EUR per opleiding per persoon. Dit
bedrag is exclusief BTW het examen à 200,00 EUR en inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk.
Neem voor meer informatie contact met ons op. Voor kortingen en overige acties zie de
opleidingsagenda op www.testopleidingen.com.
Inschrijven
Data waarop en locaties waar deze opleiding plaatsvindt, kunt u vinden op bijgevoegd inschrijfformulier of
op www.testopleidingen.com U kunt dit formulier tevens gebruiken om u voor een opleiding aan te
melden. Inschrijven via ons online inschrijfformulier op www.testopleidingen.com is natuurlijk ook mogelijk.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Contact
E-mail: testopleidingen@sogeti.nl.
Telefoon:
+31 (0)88 660 66 50.
Fax:
+31 (0)88 660 67 18.

