
 

TMap® Suite Test Master 

Duur 3 dagen van 09:30 tot 17:00 uur 

Deelnemers 12 maximaal 

Examen Mogelijkheid tot examen 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Nederlands 

Waarom is deze opleiding voor mij en mijn organisatie belangrijk? 

TMap® is de toonaangevende testbenadering van Sogeti sinds 1995. Door continu in te spelen op 

de veranderende organisaties en technologieën heeft TMap® zich ontwikkeld tot de TMap® Suite 

en is dé kennisbasis voor professioneel testen van vandaag en morgen. De onderdelen van onze 

TMap® Suite reiken alle mogelijkheden aan om aan de testuitdagingen van deze tijd het hoofd te 

bieden, zowel in waterval- als in Agile omgevingen.  

Deze training richt zich specifiek op testaanpak en -implementatie. 

Inhoud van de opleiding 

Tijdens deze driedaagse training wisselen theorie en oefening elkaar af. Door deze opbouw krijgt de 
deelnemer een goed inzicht in Quality-Driven testen. Na afloop van de opleiding kan de deelnemer 

of heeft de deelnemer onder andere: 

 
• Het testgebied overzien en doorgronden (vanuit verschillende perspectieven); 

• De building blocks integreren; 
• Mogelijkheden en risico’s herkennen en problemen oplossen; 

• Inzicht in het managen van overall testactiviteiten; 
• De business-driven test management (BDTM)-aanpak (in een agile context) toepassen; 

• Test variëteiten selecteren en test approaches toepassen; 
• Defect management organiseren; 

• Aangeven welke activiteiten behoren bij het beheren van testinfrastructuur; 

• Kwaliteitsmaatregelen benoemen; 
• Metrieken om het testproces te beheersen toepassen; 

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

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 

Deze opleiding is bedoeld voor Testmanagers en senior Testcoördinatoren. 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 evenals kennis 

van/ervaring met de gestructureerde testmethode TMap NEXT®. 

Opzet van de opleiding 

Gedurende de opleiding wisselen theorie en cases elkaar af. Door deze opbouw krijgt de deelnemer 

inzicht in zowel de theorie als de praktijk van Quality-Driven testen.  



 

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". 

Inclusief de epub-versie van het boek 'Neil's Quest for Quality, a TMap® HD Story'. 

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

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

Web.: academy.sogeti.nl  
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