
Opleidingen: Testen
en Kwaliteit

Opleidingen Testen en Kwaliteitszorg
Wil jij een introductie tot het vakgebied 
‘testen’ of wil jij juist jouw bestaande kennis 
verder uitbreiden? Sogeti Academy heeft een 
uitgebreid portfolio aan workshops en 
opleidingen, opgezet door specialisten uit de 
praktijk. Al onze docenten werken regelmatig 
bij onze klanten, waardoor ze in staat zijn om 
theorie en praktijk perfect te combineren. 

Opleiden is een vak en onze docenten zijn 
goeroes in hun vakgebied met sterke 
educatieve kwaliteiten. Zij maken het volgen 
van een opleiding een prettige en leerzame 
ervaring. Onze opleidingen zijn absolute 
aanraders voor professionals die kwalitatief 
en kostenbewust het ontwikkelen en het 
testen van systemen willen benaderen.

Waarom Sogeti Academy?
Meer rendement uit jouw organisatie
Uitbreiding van kennis op het gebied van 
testing, tooling, agile en AI
Gecertificeerde trainers
Hoog slagingspercentage
Gemiddelde evaluatiecijfer is een 8

Ons aanbod
Opleidingen op basis van open    
inschrijving
Incompany- en maatwerkopleidingen
Praktijkgerichte coachingstrajecten
Opleidingstrajecten met certificatie 
Testopleidingen in alle soorten zoals    
TMap® en ISTQB®
Tooltrainingen als Selenium, UFT en   
Tosca
Workshops
Inspiratie en awareness sessies

Certificeringsmogelijkheden
Sogeti Academy is door diverse 
internationale exameninstituten 
geaccrediteerd om opleidingen te verzorgen 
die voorbereiden op de volgende 
internationaal erkende certificeringen:

TMap Suite® Test Engineer
TMap Suite® Test Master/Manager
TPI NEXT® Foundation
Agile Foundation
Practitioner in Agile Quality (PAQ)
Selenium Tester Foundation
Scaled Agile Framework (SAFe)
ISTQB® Foundation
ISTQB® Foundation Agile Tester
ISTQB® Advanced: Test Analyst/   
Technical Test Analyst/ Test Automation 
Engineer/ Test Manager

Voor startende testers tot experts 
die hun kennis willen vergroten.



Onze trainers
Een opleiding valt of staat met een goede 
trainer. Onze trainers zijn allemaal werkzaam 
bij een of meerdere klanten van Sogeti en 
zijn volledig didactisch geschoold. Onze 
trainers beschikken over ruime 
praktijkervaring. Sinds jaar en dag verzorgen 
zij opleidingen voor klanten en interne 
medewerkers. Daar waar nodig zijn zij 
geaccrediteerd en gecertificeerd door 
internationale exameninstanties.

Opleidingsaanbod open inschrijving
Sogeti Academy heeft een groot aanbod op 
het open rooster. Het onderwerp testen 
komt hierbij sterk naar voren aangezien 
Sogeti de ontwikkelaar is van TMap® en 
meeschrijft aan ISTQB®.

Introductie Testen
TMap Suite® Test Engineer
TMap Suite® Test Master/Manager
ISTQB®
Security Testen
Usability Testen
AI en Testen
Testen in Agile-omgevingen

Op het gebied van testtooling heeft Sogeti 
Academy ook een goed gevuld aanbod met 
onder andere:

Selenium Tester Foundation
Robot Framework
Tosca 

Incompany en maatwerkopleidingen
Vanaf vijf deelnemers organiseert de 
Academy opleidingen in de vorm van een 
incompany opleiding. Zowel op locatie van 
de klant als op locatie van Sogeti. De 
volgende opleidingen bieden wij exclusief 
aan in de vorm van incompany opleidingen:

Inspiratiesessies
-  Agile
-  AI
-  Blockchain
-  Testautomatisering
-  Testen
Testautomatisering Fundamentals
Testen voor niet-testers
Product Owner
Scrum Master

Praktijkgerichte coachingstrajecten
Hulp nodig met vraagstukken uit jouw eigen 
praktijk? Sogeti biedt de mogelijkheid om op 
basis van een strippenkaart 
coaching-on-the-job te krijgen. Deze coach 
stelt samen met jou vast welke 
doelstellingen jij/jouw team wil behalen en 
werkt daar samen met jou actief aan.

Contact
Vanwege de continu en snel veranderende wereld, vullen we ons 
opleidingsaanbod steeds verder aan. We bieden professionele 
trainingen op het gebied van de meest recente ontwikkelingen. 

Meer weten over ons aanbod? Neem contact met ons op via 
academy@sogeti.nl of op +31 (0)88 660 66 50.

Ons opleidingsaanbod en de mogelijkheid om in te schrijven voor een 
opleiding vind je hier: academy.sogeti.nl. 


