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Tijdens deze opleiding maakt u kennis met het TPI NEXT®-model, de context, de
werkwijze en de voordelen. Het TPI NEXT®-model, ontwikkeld door en eigendom van
Sogeti Nederland BV, wordt wereldwijd gebruikt om testprocessen te verbeteren en
efficiënter te maken.

TPI NEXT®: meer rendement uit uw testorganisatie
Er kunnen meerdere redenen zijn om processen te verbeteren. Denk hierbij aan kostenbesparing,
verkorting van de time-to-market of kwaliteitsverbetering. TPI NEXT® is een model dat u helpt uw testproces
gericht te verbeteren op basis van uw bedrijfsdoelstellingen. TPI NEXT® laat testdoelstellingen dus aansluiten
bij uw bedrijfsdoelstellingen. Het testen verloopt daardoor beter, efficiënter, sneller en met behoud of
verhoging van de kwaliteit. Hierdoor haalt u meer rendement uit uw testorganisatie.
TPI NEXT® helpt bij het inrichten en managen van uw testprocesverbetering
Het verbeteren van het testproces brengt de nodige veranderingen met zich mee. In de praktijk is het
echter vaak moeilijk te bepalen welke stappen moeten worden genomen en in welke volgorde. Tijdens de
opleiding TPI NEXT® Foundation leert u hoe u een dergelijk verbetertraject kunt inrichten en managen.
TPI NEXT® is praktijkgericht en toepasbaar in alle testomgevingen
De meeste software process improvement modellen besteden slechts beperkt aandacht aan
gestructureerd testen. Daarnaast geven deze modellen vaak alleen een referentie: doet u het wel op de
juiste manier? Het TPI NEXT®-model gaat verder en geeft u adequate verbetersuggesties voor uw
testproces. Tevens laat het model u zien hoe u het flexibel kunt toepassen in verschillende situaties zoals
Agile omgevingen, naast het gebruik van CMMi en bij outsourcing. Tijdens de opleiding leert u hoe het TPI
NEXT®-model u in deze situaties helpt uw testproces stap voor stap te verbeteren. Bovendien leert u hoe u
testmethoden zoals TMap NEXT® kunt implementeren met behulp van dit model.
De ideale voorbereiding op het EXIN-examen TPI NEXT® Foundation
Deze opleiding vormt dé basis voor het bij EXIN te behalen, internationaal erkende certificaat TPI NEXT®
Foundation. De opleiding is zodanig opgebouwd dat alle onderdelen die van belang zijn voor het examen
worden behandeld. Door het volgen van deze opleiding worden zelfstudie en overige extra tijdsbesteding
tot een minimum beperkt. U bent na afloop van deze opleiding optimaal voorbereid op het EXIN-examen
TPI NEXT® Foundation.
Deze opleiding gaat in op TPI NEXT® in theorie en praktijk
De opleiding geeft u praktische tips en handvatten om een verbetertraject van een testproces op te
starten:

Business Driven Test Process Improvement.

De aanpak van het verbetertraject van een testproces.

Inzicht in de noodzaak van testverbetering.

Het maken van een goed verbetervoorstel.
Daarnaast geeft de opleiding u inzicht in het TPI NEXT®-model en hoe u dit model kunt toepassen:

Structuur en achtergronden van TPI NEXT®.

De verbeterstappen van TPI NEXT®.

TPI NEXT® in verschillende omgevingen.

Het toepassen van TPI NEXT® in uw eigen praktijk.

Doelgroep
Deze opleiding is van praktisch en strategisch belang voor iedereen die betrokken is bij en/of
verantwoordelijk is voor het structureren en verbeteren van het testproces. Uiteraard is deze opleiding
daarnaast bedoeld voor iedereen die het internationaal erkende EXIN-certificaat TPI NEXT® Foundation wil
behalen. We denken aan Testers, Testcoördinatoren en Testmanagers. Deze opleiding is tevens geschikt
voor Testconsultants, Kwaliteitsmedewerkers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor
acceptatietesten of die betrokken zijn bij het definiëren van teststandaards.
Vereiste voorkennis
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 TPI NEXT® Foundation bedragen 1.125,00 EUR per opleiding per persoon. Dit
bedrag is exclusief BTW en inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk. Daarnaast ontvangt u
kosteloos het boek ‘TPI NEXT®: Business Driven Test Process Improvement’ (ter waarde van 35,00 EUR). 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.

