TPI NEXT® Foundation
Duur

2 dagen van 09:30 tot 17:00 uur

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Examen

Optioneel

Mogelijkheden

Incompany en open rooster

Taal

Nederlands en Engels

Waarom is deze opleiding belangrijk?
TPI NEXT® is een model dat bedrijven helpt hun testproces gericht te verbeteren op basis van hun
bedrijfsdoelstellingen. Er kunnen meerdere redenen zijn om processen te verbeteren. Denk hierbij
aan kostenbesparing, verkorting van de time-to-market of kwaliteitsverbetering. Doordat TPI
NEXT® aansluit bij bedrijfsdoestellingen verloopt het testen daarom beter, efficiënter, sneller en
met behoud of verhoging van de kwaliteit. Hierdoor wordt er meer rendement gehaald uit de
testorganisatie. De training is bedoeld als voorbereiding op het behalen van het TPI NEXT®
Foundation-certificaat en behandelt de Preparation Guide van Exin. Verder is de training bedoeld
om de van kennis en inzicht van de inhoud, mogelijkheden en toepassingen van het TPI NEXT®model te voorzien.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de training worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
•
•
•

Testen, testprocesverbetering en het TPI NEXT®-model;
Elementen uit het TPI NEXT®-model om testprocessen te meten en verbeteren;
Business Driven Testprocesverbetering.

Doelgroep
De training TPI NEXT® Foundation is bedoeld voor testprofessionals en iedereen die betrokken is bij
(het verbeteren van) testprocessen.

Vereiste voorkennis
Één of meerdere maanden ervaring met testen als Test Professional of betrokken zijn bij het test
proces.

Opzet van de opleiding
Tijdens de training worden voorbeelden gebruikt die de deelnemer zelf mee neemt en wordt er
gewerkt in kleine groepen aan praktijk opdrachten. Er zijn geen individuele opdrachten.

Certificaat en examen
Na afloop van deze training ontvangt de deelnemer een Certificaat van Deelname.
Optioneel biedt Sogeti de deelnemer de mogelijkheid een examen TPI Next® Foundation af te
leggen.

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

