
Sogeti biedt opleidingen op het gebied van testen en 
kwaliteitszorg, zowel op basis van open inschrijving, 
coaching of als incompany- of maatwerkopleiding op 
locatie van de klant. Vanwege de continu veranderende 
markt vullen we ons opleidingsaanbod elk jaar verder 
aan en bieden wij u bijvoorbeeld professionele 
trainingen op het gebied van de meest recente agile-
softwareontwikkeling. Onze klantopleidingen zijn absolute 
aanraders voor professionals die het ontwikkelen en het 
testen van systemen kwalitatief en kostenbewust willen 
benaderen.

Ons aanbod, waarbij wij naar wens ook een Sogeti-
opleidingslocatie of laptops ter beschikking stellen:
• Opleidingen op basis van open inschrijving.
• Incompany- en maatwerkopleidingen.
• Praktijkgerichte coachingstrajecten.
• Certificerende opleidingstrajecten.
• Anderstalige opleidingen.
• Tooltrainingen.
• Examens, zowel individueel als incompany.

Certificeringsmogelijkheden
Sogeti is door diverse internationale exameninstituten 
(EXIN, iSQI) geaccrediteerd om opleidingen te verzorgen 
die voorbereiden op de volgende internationaal erkende 
certificeringen:
• TMap NEXT® Test Engineer.
• TMap NEXT® Test Manager.
• TPI NEXT® Foundation.
• Agile Foundation.
• Certified Agile Tester® (CAT®).
• ISTQB® Foundation.
• ISTQB® Foundation Agile Tester.
• ISTQB® Advanced: Test Analyst/ Technical Test Analyst/ 

Test Manager.

Trainers
De trainers die onze opleidingen inhoudelijk verzorgen, 
zijn allen Testprofessional bij Sogeti. Zij zijn volledig 
didactisch geschoold, waar nodig door internationale 
exameninstanties gecertificeerd en geaccrediteerd, 

hebben ruime praktijkervaring opgedaan bij 
opdrachtgevers in verschillende sectoren en verzorgen 
al jarenlang opleidingen voor onze klanten en eigen 
medewerkers.

Opleidingsaanbod open inschrijving
Testen
• Introductie Testen: een kennismaking met de essenties 

van het vakgebied testen.
• TMap NEXT® Test Engineer: gestructureerd, effectief en 

efficiënt testen met TMap NEXT®.
• Examentraining TMap NEXT® Test Engineer: goed 

voorbereid naar het gelijknamige EXIN-examen.
• TMap NEXT® Test Manager: met professioneel 

testmanagement aan het roer van uw testproject.
• Examentraining TMap NEXT® Test Manager: goed 

voorbereid naar het gelijknamige EXIN-examen.
• TMap® HD: Werken met de TMap® Suite voor Test 

Engineers: het succesvol toepassen van TMap® HD en de 
TMap® Testsuite.

• TMap® HD: Werken met de TMap® Suite voor Test Managers.
• Testcoördinatie in de Praktijk: als Testcoördinator van 

alle markten thuis.
• Gestructureerd Infrastructuur Testen met TMap NEXT®: 

gestructureerd, efficiënt en effectief infrastuctuur Testen 
met TMap NEXT®.

• Usability Testen met TMap NEXT®: goede Usability tests 
dragen bij aan het rendement van uw organisatie.

• De Ketentestspecialist; met zo min mogelijk testgevallen 
een zo compleet mogelijke Ketentest.

• ISTQB® Foundation: dé basisopleiding voor het 
internationaal erkende ISTQB®-raamwerk en het 
bijbehorende ISTQB® Foundation certificaat.

• ISTQB® Foundation Agile Tester: Verbreding voor 
testprofessionals die werkzaam zijn binnen Agile 
omgevingen.

• ISTQB® Advanced opleidingen: goed voorbereid op het 
internationaal erkende ISTQB® Advanced examen voor 
de volgende modules:
 - Test Analyst.
 - Technical Test Analyst.
 - Test Manager.

Klantopleidingen
Testen en 
Kwaliteitszorg

Doeltreffende 
opleidingen, afgestemd 
op uw wensen



Kwaliteitszorg
• TPI NEXT® Foundation: meer rendement uit uw 

testorganisatie.
• Gestructureerd Toetsen: vroegtijdig inzicht in de kwaliteit 

van uw informatiesysteem.

Agile
• Workshop Agile/Scrum Foundation: een uitstekende 

basisopleiding voor de agile praktijk.
• Certified Agile Tester® (CAT®): dé opleiding voor het 

internationaal erkende CAT®-certificaat.
• Testen in een agile omgeving: flexibiliteit door structuur.

Soft skills
• Vaardigheden en Gedrag voor de Testprofessional: 

communicatieve vaardigheden en effectief gedrag voor 
de Testprofessional.

• Lean in de Praktijk: Green Belt. Lean leer je alleen in de 
praktijk!

Tooltrainingen
• Tosca Certified User Foundation Level (TCUFL).
• Tosca Certified User Advanced Level (TCUAL).

Incompany- en maatwerkopleidingen
Vanaf vijf à zes deelnemers kan Sogeti de genoemde 
opleidingen ook in de vorm van een incompany-opleiding 
op uw locatie organiseren. Er zijn mogelijkheden om een 
opleiding op maat voor uw organisatie samen te stellen en 
er zijn enkele opleidingen die we exclusief in de vorm van 
een Incompany-opleiding aanbieden:

Awareness
Awarenessworkshops over actuele onderwerpen naar 
keuze, zoals bijvoorbeeld: TMap NEXT®, TMap® HD en 
de TMap® Suite, Agile Testen of TPI NEXT®, maar ook 
tooltrainingen.

Testen
• Workshop Business Driven Testmanagement: een beter 

bestuurbaar testproces door balans tussen resultaat, 

risico, tijd en kosten.
•  De Ketentestmanager en -regisseur: een beheersbare 

ketentest met Ketentesten volgens TMap NEXT®.
• Workshop Ketenrisicoanalyse: ketenrisicoanalyse is de 

start van een goed doordachte ketenteststrategie.
• Security Testen: beheers uw beveiligingsrisico’s met 

behulp van Security Testen.

Kwaliteitszorg
•  Efficiënter Testen met behulp van Test Process 

Improvement NEXT®: een concreet verbeterd testproces 
met efficiënter testen met TPI NEXT®.

• Grip op uw projecten met QMap®: de Quality 
Management Approach® van Sogeti.

•  Kwaliteitsmanagement in de IT: deze opleiding maakt 
kwaliteitsmanagement toepasbaar op uw eigen praktijk.

•  Kwaliteitszorg bij Outsourcing: kwaliteitsmanagement bij 
outsourcing is mogelijk.

Praktijkgerichte coachingstrajecten
Indien u hulp nodig heeft in het kader van vraagstukken in 
uw eigen praktijk, kan Sogeti voor u een coachingstraject 
op maat samenstellen. Wij hebben diverse, zeer ervaren 
coaches beschikbaar met een ruime, gedegen kennis 
van elk gewenst onderwerp, zoals uitvoerend testen, 
testmanagement, ketentesten, testprocesverbetering, 
tooling, et cetera. Dit op basis van onder meer onze 
jarenlange ervaring als marktleider en diverse (standaard) 
marktmethoden. Een van onze coaches stelt samen 
met u vast welke doelstellingen u wilt behalen en op 
welke termijn. Een coach kan u voor een bepaalde tijd 
onafgebroken ondersteunen bij uw werkzaamheden, maar 
het is ook mogelijk om middels een strippenkaartprincipe 
een coach op afroep in te huren.

Contact
Neem contact met ons op als u meer wilt weten. Dit kan 
via testopleidingen@sogeti.nl of op +31 (0)88 660 66 50. 
We staan u graag te woord! Uitgebreide informatie over 
ons opleidingsaanbod en het online inschrijfformulier vindt 
u op www.testopleidingen.com.

Sogeti Nederland B.V.
Sogeti is een multi-IT specialist actief in applicatiebeheer, management 
van infrastructuren en (High-Tech) engineering. De oplossingen van 
Sogeti voor mobile, security, de cloud en business intelligence dragen 
bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van haar 
klanten in de grootzakelijke markt. Op het gebied van softwaretesten is 
Sogeti marktleider, zowel wereldwijd als in Nederland. Passie voor het 
vakmanschap zit in de genen van de 3000 Sogetisten werkzaam (dicht)
bij de klant. Sogeti Nederland B.V. maakt deel uit van de wereldwijde 
Sogeti-groep met zo’n 20.000 IT-professionals in vijftien landen met 
meer dan honderd vestigingen in Europa, de VS en India.  
Meer informatie is beschikbaar op www.sogeti.nl

Sogeti Nederland B.V.
Lange Dreef 17
Postbus 76
4130 EB Vianen

Tel +31 (0)88 660 66 00
Fax +31 (0)88 660 67 00
testopleidingen@sogeti.nl
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