
 

Introductie Testen 

Duur 1 dag van 09:30 tot 17:00 uur 

Deelnemers 12 

Examen Nee 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Nederlands 

Waarom is deze opleiding voor mij en mijn organisatie belangrijk? 

Na het volgen van deze opleiding weet de deelnemer wat onder testen wordt verstaan, waarom 

testen nodig is, wat testen oplevert, wat de plaats van testen is en wat gestructureerd testen is en 

waarom dat zo belangrijk is. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer geschikt voor het 

verkrijgen en vergroten van awareness rondom testen. 

Inhoud van de opleiding 

Deze opleiding geeft een introductie op testen in het algemeen en gestructureerd testen in het 

bijzonder. De training is gebaseerd op het internationale testraamwerk ISTQB® en dé testaanpak 

TMap® Suite. Aan de hand van de in TPI NEXT® gedefinieerde aandachtsgebieden worden de 

verschillende facetten van het testvak behandeld. 

Doelgroep 

Eenieder die op enigerlei wijze betrokken is bij testen in projecten of Agile omgevingen, zoals Product 

Owners, Software Engineers, Beheerders, Projectleiders, Scrum Masters, QA Managers en andere 

Stakeholders. 

Vereiste Voorkennis 

De opleiding is op hbo-niveau maar de ervaring leert dat mbo’ers met enige jaren ict-ervaring de 

opleiding goed kunnen volgen. Functionele basiskennis van informatica wordt bekend verondersteld. 

Opzet van de opleiding 

Gedurende de opleiding wisselen theorie en opgaven elkaar af rondom een interessante 

praktijkcase. Door deze opbouw krijgt de deelnmer inzicht in zowel de theorie als de praktijk van 
gestructureerd testen. 

 
Deze opleiding geeft een doorkijk in het testvak, waarbij de nadruk ligt op een aantal belangrijke 

aandachtgebieden van een testproces, zoals opdrachtgeverschap, teststrategie, testactiviteiten in 
een Agile omgeving, bevindingenbeheer, testgevalontwerp en testomgevingen. 

Certificaat en examen 

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

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.  

https://academy.sogeti.nl/volledige-trainingsaanbod
https://academy.sogeti.nl/volledige-trainingsaanbod


 

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

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

Web.: academy.sogeti.nl  
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