
 

ISTQB® Foundation Agile Tester 
Duur 2 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 voor mij en mijn organisatie 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 deze opleiding maakt de deelnemer kennis met de begrippen en 

beginselen van Agile werken en hoe deze aansluiten op het begrippenkader van ISTQB®. Tevens 

wordt de deelnemer voorbereid op het examen dat leidt tot het internationaal erkende ISTQB® 

Foundation-Agile-Tester-certificaat.  

Inhoud van de opleiding 

Tijdens deze opleiding leert de deelnemer hoe anders testen in een Agile omgeving is en waar de 

tester op in moet spelen. Tevens wordt de deelnemer voorbereid op het examen dat leidt tot het 

internationaal erkende ISTQB® Foundation-Agile-Tester-certificaat. 

Doelgroep 

Deze opleiding is bedoeld voor Testers, Testcoördinatoren en Testmanager die al enige 

testwerkzaamheden hebben verricht en graag inzicht krijgen in wat testen in een Agile omgeving 

betekent. 

Vereiste voorkennis 

Voor het volgen van deze opleiding is ervaring met planmatig werken een pré. 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. 



 

Wat gaan we doen? 

ISTQB® Foundation is de basisopleiding op het gebied van ISTQB®. Tijdens deze opleiding maakt de 

deelnemer kennis met de begrippen en beginselen van Agile werken en hoe deze aansluiten op het 

begrippenkader 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: 

• Principes van Agile software ontwikkeling 

• Principes van Agile testen 

• Status van testen in Agile projecten 

• Rol en vaardigheden van een Agile tester 

• Agile test methodes  

• Acceptance Test Driven Development 

• Exploratory testaanpak 

• Test technieken voor de Agile tester 

• Tools in Agile projecten 

• Cloud computing en virtualisatie 

 

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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