
 

ISTQB® Advanced Test Manager 

Duur 5 dagen van 09:30 tot 17:00 uur 

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers 

Examen Optioneel 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Het materiaal is in het Engels. De opleiding wordt in het Nederlands gegeven. 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

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. Tijdens de opleiding ISTQB® Advanced Test Manager maakt u kennis met 

het wereldwijd erkende raamwerk van ISTQB®. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zich 

bezighoudt met het managen van testprocessen, zoals Testcoördinatoren en Testmanagers. De 

opleiding is verder geschikt voor iedereen die het ISTQB® Advanced Test Manager-certificaat wil 

behalen. Denk hierbij aan Projectmanagers, Quality Assurance Managers en Development 

Managers, die in aanraking komen met het aansturen van testprocessen. 

Inhoud van de opleiding 

Tijdens de opleiding ISTQB® Advanced Test Manager maakt de deelnemer kennis met het wereldwijd 

erkende raamwerk van ISTQB®. Dit raamwerk geeft de deelnemer inzicht in het managen en 

uitvoeren van testprocessen in een dergelijke internationale omgeving. Na deze opleiding is de 

deelnemer in staat situaties binnen testprocessen te analyseren en praktische oplossingen te 

implementeren. Daarvoor worden de nodige hulpmiddelen aangereikt zoals spreadsheets, sjablonen 

en utilities. Deze opleiding geeft bovendien een internationaal begrippenkader. Op deze manier 

wordt de deelnemer in staat het testproces efficiënter en effectiever te managen binnen de eigen 

(internationale) organisatie. Tijdens deze opleiding wordt een verdiepinggemaakt op het gebied van 

testmanagement met ISTQB®. Bovendien bereidt de cursus de deelnemer voor op het ISTQB® 

Advanced Test Manager-examen. 

Doelgroep 

Deze opleiding is uitermate geschikt voor testcoördinatoren en testmanagers. 

Vereiste voorkennis 

Om het ISTQB® Advanced Test Manager-certificaat te halen, is het bezit van een ISTQB® 

Foundation-certificaat verplicht. Als u geen examen wilt doen, is er geen verplichte voorkennis. Wel 

raden wij in dat geval minimaal 3 jaar testervaring aan. 



 

Opzet van de opleiding 

Tijdens deze opleiding wisselen presentaties, oefeningen, spelelementen, competities en individuele 

puzzels elkaar af. Op deze manier maakt de deelnemer zich het managen van testprocessen volgens 

ISTQB® Advanced op een interactieve en interessante manier eigen.  

Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

• Testing process. 

• Test management and test management documentation. 

• Risks-based testing. 

• Metrics & measurement. 

• Test estimation and planning and test progress monitoring and control. 

• Business value of testing. 

• Distributed, outsourced & insourced testing. 

• Standards & test improvement process. 

• People skills (Team Composition), individual skills and test team dynamics. 

• Fitting test within an organization. 

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 de TMap Suite®. 

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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