ISTQB Advanced Level Test
Manager training inclusief examen
voucher
Group Training
Training code

ISTQB-A-TM

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

10

Kosten

€2.500,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is ISTQB Advanced Level Test Manager inclusief examen
voucher
De ISTQB Advanced Level certiﬁcering is gericht op mensen die ruime ervaring hebben in het
vakgebied testen.
De training wordt gegeven door een gecertiﬁceerde coach van Sogeti, die tevens ruime
praktijkervaring in testen bezit. Veel organisaties opereren in een internationale omgeving.
Tijdens de training ISTQB® Advanced Test Manager maak je kennis met het wereldwijd erkende
raamwerk van ISTQB®. Dit raamwerk geeft je inzicht in het managen en uitvoeren van
testprocessen in een dergelijke internationale omgeving. Na deze training ben je in staat situaties
binnen testprocessen te analyseren en praktische oplossingen te implementeren. Je krijgt
hiervoor de nodige hulpmiddelen aangereikt zoals spreadsheets, sjablonen en utilities.
Deze training geeft je bovendien een internationaal begrippenkader. Op deze manier ben je in
staat het testproces eﬃciënter en eﬀectiever te managen binnen uw eigen (internationale)
organisatie. Tijdens deze training verdiep je dus uw testmanagement kennis met ISTQB®.
Bovendien bereidt je je voor op het ISTQB® Advanced Test Management examen.
Gezien het internationale karakter van de training zijn zowel het trainingsmateriaal als het
examen in het Engels. De trainers spreken Nederlands en hebben ruime ervaring op het gebied
van testen. Zij zijn in staat de theorie op het gebied van ISTQB® te combineren met
praktijkvoorbeelden en beantwoorden graag je vragen over jouw eigen testpraktijk en testen met
behulp van testtools.

Bij deze training is een voucher voor het oﬃciële, internationaal erkende examen inbegrepen.
De kosten van de examenvoucher zijn opgenomen in de prijs van de training. Kort na aanvang
van de training ontvang je per mail een voucher waarmee je je examen kunt reserveren. Je kunt
reserveren voor een van onze examendagen of een online examen boeken op een door jou vast
te stellen moment. Houd rekening met het feit dat je minimaal 5 werkdagen vooraf je examen
moet plannen.
Kijk voor meer informatie ook op https://academy.capgemini.nl/thema/examens

Voor wie is ISTQB Advanced Level Test Manager inclusief
examen voucher
Deze training is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het managen van testprocessen,
zoals Testcoördinatoren en Testmanagers. De training is verder geschikt voor iedereen die het
ISTQB® Advanced Test Manager certiﬁcaat wil behalen. Je werkt bijvoorbeeld in een rol als:
Projectmanager, Quality Assurance Manager of Development Manager en komt in aanraking met
het aansturen van testprocessen.
Tijdens deze training wisselen presentaties, oefeningen, spelelementen, competities en
individuele puzzels elkaar af. Op deze manier maak je je het managen van testprocessen volgens
ISTQB® Advanced op een interactieve en interessante manier eigen.
Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Testing process
Test management and test management documentation
Risks-based testing
Metrics & measurement
Test estimation and planning and test progress monitoring and control
Business value of testing
Distributed, outsourced & insourced testing
Standards & test improvement process
People skills (Team Composition) and individual skills
Test team dynamics
Fitting test within an organization
Als je het ISTQB® Advanced Test Manager certiﬁcaat wilt behalen, is het bezit van een ISTQB®
Foundation certiﬁcaat verplicht. Als je geen examen wilt doen is er geen verplichte voorkennis.
Wel raden wij in dat geval minimaal 3 jaar testervaring aan.

Voorvereisten
Als je het ISTQB® Advanced Test Manager certiﬁcaat wilt behalen, is het bezit van een ISTQB®
Foundation certiﬁcaat verplicht. Wel raden wij in dat geval minimaal 3 jaar testervaring aan.

Doelstellingen
Tijdens deze opleiding wisselen presentaties, oefeningen, spelelementen, competities en
individuele puzzels elkaar af. Op deze manier maakt u zich het managen van testprocessen
volgens ISTQB® Advancedop een interactieve en interessante manier eigen.
Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Testing process
Test management and test management documentation
Risks-based testing
Metrics & measurement
Test estimation and planning and test progress monitoring and control
Business value of testing
Distributed, outsourced & insourced testing
Standards & test improvement process
People skills (Team Composition) and individual skills
Test team dynamics
Fitting test within an organization
Gezien het internationale karakter van de opleiding zijn zowel het opleidingsmateriaal als het
examen in het Engels. De trainers spreken Nederlands. De trainers hebben ruime ervaring op het
gebied van testen. Zij zijn in staat de theorie op het gebied van ISTQB® te combineren met
praktijkvoorbeelden. Bovendien beantwoorden de trainers graag uw vragen over uw eigen
testpraktijk en de relatie met TMap NEXT®.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.

Capgemini Academy. We transform IT professionals
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.
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