
 

ISTQB® Advanced Test Automation 

Engineer 

Duur 3 dagen van 09:30 tot 17:00 uur 

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers 

Examen Optioneel 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Nederlands en Engels 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

Veel organisaties opereren in een internationale omgeving, waarin een goede communicatie extra 

belangrijk is. Daarvoor is een eenduidig begrippenkader binnen een testproject een 
randvoorwaarde. De International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) zorgt voor dit 

begrippenkader op het gebied van testen en laat het wat en waarom van gestructureerd testen 
zien. ISTQB®  wordt wereldwijd erkend. 

 
Deze training geeft de deelnemer inzicht in hoe testautomatisering binnen ISTQB® kaders gedaan 

wordt en welke begrippen daarbij horen. De training is daarmee uitermate geschikt voor 
communicatie tussen teams werkend met verschillende tools, en voor procesveranderingen. 

Inhoud van de opleiding 

Tijdens de training ISTQB® Advanced Test Automation Engineer maakt de deelnemer kennis met het 

ISTQB® begrippenkader omtrent testautomatisering.  
 

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 
• De basis van testautomatisering; 

• Het voorbereiden van testautomatisering; 
• Generic Test Automation Architecture (gTAA); 

• Deployment; 

• Rapportage en metrics; 
• De overgang van handmatig naar geautomatiseerd testen; 

• Verificatie van de Test Automation Solution (TAS); 
• Continuous improvement. 

Doelgroep 

Deze training is geschikt voor iedereen met een testrol die zich verder wil verdiepen in 

testautomatisering. 

Vereiste voorkennis 

Vereiste voorkennis is ISTQB® Foundation. Sogeti biedt deze training ook aan. 

Opzet van de opleiding 

Tijdens de training wisselen presentaties, oefeningen, spelelementen, competities en individuele 
puzzels elkaar af.  



 

Certificaat en examen 

Na afloop van deze training ontvangt de deelnemer een Certificaat van Deelname. 
 

Het examen maakt geen onderdeel uit van deze training. Een voucher voor een examen op een 
zelfgekozen datum en tijdstip kan bij ons besteld worden. 

Inschrijving en kosten 

Inschrijven kan via onze website. De kosten, data en locaties voor inschrijving van deze opleiding 

staan hier eveneens. Deze opleiding is inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk.  

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

Tel.: +31 (0)88 660 66 50 

Web.: academy.sogeti.nl  
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