
 

TMap® Suite Test Engineer 
Duur 3 dagen van 09:30 tot 17:00 uur 

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers 

Examen Nee 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Nederlands 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

De wereld van IT verandert snel, met in adembenemend tempo de ene innovatie na de andere. 

Dit heeft niet alleen betrekking op technologie, maar ook op onze manier van werken. Deze 

ontwikkelingen worden soms gezien als een bedreiging voor de kwaliteit van ontwikkelde 

softwareproducten. TMap® Suite toont echter het tegenovergestelde aan. TMap® Suite is een 

mensgedreven en kwaliteitsgerichte aanpak die kansen biedt om de kwaliteit van software te 

verbeteren. 

Inhoud van de opleiding 

Tijdens deze opleiding leert de deelnemer om kwaliteitsgedreven, effectief én efficiënt te testen met 
de TMap® Suite. De deelnemer leert de kernbegrippen van TMap® HD (Human Driven) en hoe 

TMap® HD samen met TMap NEXT® en de tmap.net site de TMap® Suite vormt. 

Doelgroep 

Deze opleiding is bedoeld voor personen die kennis willen maken met TMap® HD en de voordelen die 

de TMap® Suite hen biedt. 

Vereiste voorkennis 

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. 

Opzet van de opleiding 

Gedurende de opleiding wisselen theorie en oefening elkaar af. Door deze opbouw wordt er inzicht in 

zowel de theorie als de praktijk van Quality-Driven testen gegeven.  

Tijdens deze opleiding behandelt de trainer de 5 elementen waarop TMap® HD is gebaseerd. De 

focus in deze opleiding ligt vervolgens op operationele testtaken, zoals het voorbereiden, ontwerpen 

en uitvoeren van tests. Daarnaast geeft de opleiding inzicht in en begrip van de onderwerpen in de 

TMap® Suite, zoals het kader en belang van testen, de essenties van TMap NEXT® en 

nieuwe/gewijzigde begrippen ten opzichte van TMap NEXT®, zoals de TMap® Building Blocks, test 

approaches en testvariëteiten. 

Na afloop van de opleiding TMap® Suite Test Engineer kunt/heeft de deelnemer: 

• Inzicht in de 3 onderdelen van de TMap® Suite: TMap® HD, TMap NEXT® en de tmap.net 

website. 

• Aangeven welke 4 elementen van TMap® HD de basis vormen voor het allesoverstijgende 5e 

element ‘Vertrouwen’. 

• Aangeven wat het belang is van building blocks in de toepassing van de TMap® Suite. 

• Kennis hoe de elementen zich verhouden tot de building blocks. 



 
• Diverse building blocks in de praktijk toepassen, onder meer: 

o Testontwerp: test approaches, dekkingsvormen en testontwerptechnieken 

o Testvariëteiten 

o Test tools 

o Testactiviteiten. 

• Inzicht in hoe (onderdelen van) TMap® HD en/of TMap NEXT® en of tmap.net afzonderlijk dan 

wel in combinatie toegepast kunnen worden in huidige en/of toekomstige opdrachten. 

Certificaat en examen 

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

 

Na afloop van de opleiding is het mogelijk om het examen af te leggen en zo het bijbehorende 

certificaat te behalen.  

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. Daarnaast 

ontvangt de deelnemer kosteloos het ‘Workbook TMap® Suite, Werken met de TMap® Suite’ en de 

epub-versie van het boek ‘Neil’s Quest for Quality, a TMap® HD Story (ter waarde van 15,95 EUR). 

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

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

Web.: academy.sogeti.nl   
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