
 

SoapUI Fundamentals 

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

Deelnemers Maximaal 8 deelnemers (per docent) 

Examen Nee 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Engels 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

De SoapUI Fundamentals opleiding behandelt de praktische mogelijkheden van het testtool 

SoapUI. De training gaat in op het gebruik van webservices en het testen daarvan met behulp van 

tooling. 

Inhoud van de opleiding 

Het eerste dagdeel bestaat met name uit het leren kennen van webservices en het tool SoapUI. Het 

tweede dagdeel richt zich op het gebruik in de praktijk van SoapUI en gaat in op de mogelijkheden 

van aanvullende tools (inclusief integratie in CI/CD en de commerciële variant van SoapUI).  

Doelgroep 

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die interesse heeft in testautomatisering. Voor testers en 

toolengineers is het een gedegen introductie in de werking van Soap UI.  

Vereiste voorkennis 

Er is voor deze workshop geen voorkennis vereist. Kennis van XML is een pré.   

Opzet van de opleiding 

De opleiding gaat uit van een mix van presentaties en oefeningen waarbij de nadruk ligt op het zelf 

gebruiken van het tool SoapUI. 

Achtereenvolgens worden de volgende onderdelen behandelt: 

1. Webservices/SoapUI (Algemene webservices zaken, hoe en wat kan er getest worden). 

2. Inrichten van webservices testen, opzetten en beheren van een testset. 

3. Gebruik van het tool, veiligstellen van testware en testresultaten. 

4. Aanvullende mogelijkheden voor SoapUI en webservice testen zoals integratie in CI/CD, 

performance testen en advanced gebruik van SoapUI functionaliteiten. 



 

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.  

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

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

Web.: academy.sogeti.nl  
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