
Opleiding Duur Prijs Examen juli ‘19 augustus ‘19 september ‘19 oktober ‘19 november ‘19 december ‘19

ISTQB Foundation 
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3 dagen € 1.495,- € 190,- 2,3,4 10,11,12 8,12,13

ISTQB Agile Tester extension 2 dagen € 1.095,- € 200,- 3,4 3,4

ISTQB Advanced Level Test Analyst 4 dagen € 1.970,- € 250,- 16,23,29,30, 2 (ex) 5,6,12,13,20 (ex)

ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst 3 dagen € 1.495,- € 250,- 24,25,31, 4 (ex)

ISTQB Advanced Level Test Manager 5 dagen € 2.325,- € 250,- 9,10,16,17,18,22 (ex) 13,14,15,20,21,25 (ex)

CMAP Mobile App Testing 2 dagen € 1.095,- € 250,- 4,5 27,28 26,27

CMAP Mobile App Test Automation 3 dagen € 1.495,- € 250,- 4,5,8

iSQI Certified Agile Essentials 2 dagen € 1.095,- € 200,- 15,16 24,25

iSQI Practitioner in Agile Quality (PAQ) 3 dagen € 1.495,- € 400,- 20,21,22, 2 (ex) 15,16,17,28 (ex) 10,11,12,20 (ex)

iSQI Certified Agile Business Analysis (CABA) 2 dagen € 1.095,- € 200,- 22,29

TMap Suite Test Engineer 3 dagen € 1.495,- € 160,- 11,12,19,22 (ex) 23,29,30, 2 (ex) 22,28,29, 2 (ex)

TMap Suite Test Master 4 dagen € 1.970,- € 200,- 12,19,26,27

IREB Certified Professional for Requirements Engineering 3 dagen € 1.495,- € 250,- 15,16,17 19,20,22 28,29,30 2,3,4

Technische vaardigheden voor testers
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1 dag € 595,- 1 9

Introductie programmeren voor testers (Java/C#) 2 dagen € 1.095,- 10,11 5,6

Geautomatiseerd testen met Selenium WebDriver (Java/C#) 2 dagen € 1.095,- 14,15 16,17

Praktisch BDD (Behaviour Driven Development) 2 dagen € 1.095,- 17,18 7,8

Security testen 1 dag € 595,- 20 15

Load & performance testen 1 dag € 595,-

Testen van mobiele apps in de praktijk 2 dagen € 1.095,- 21,22 9,10

Testen van REST API’s achter een mobiele app 2 dagen € 1.095,- 16,17 17,18

Introductie Continuous Integration / Continuous Delivery 1 dag € 595,- 18 24 18

TI4Agile: Optimaliseren van testen in Agile omgevingen
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1 dag € 595,- 7 16

TI4Automation: Geautomatiseerd testen tot een succes maken 1 dag € 595,- 23 19 4

Optimaliseren van testen met TPI Next 1 dag € 595,- 9 18

Context Driven Testverbetering 1 dag € 595,- 9 26 18

Introductie testen
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1 dag € 595,- 19 15 1

Praktisch testen 3 dagen € 1.495,- 8,9,10 11,12,13

Praktisch coördineren van testen 2 dagen € 1.095,- 27,28 28,29

Context Driven Testen 1 dag € 595,- 8 30 25

Gebruikers Acceptatie Testen 1 dag € 595,- 3 17

SCRUM Game 1 dag € 595,- 24 6 1

Reviews en inspecties 2 dagen € 1.095,- 14,15

End to End (E2E) testen 1 dag € 595,- 16 18

Exploratory testen 2 dagen € 1.095,- 2,3 5,6

Bovenstaande trainingen vinden plaats in onze trainingsruimtes in ons hoofdkantoor in Amersfoort. Alle genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.

Polteq testopleidingen juli - december 2019
Voor meer informatie zie: www.polteq.com 

https://www.polteq.com/testopleidingen/istqb-foundation/
https://www.polteq.com/opleidingen/istqb-agile-tester-extension/
https://www.polteq.com/opleidingen/istqb-advanced-test-analyst/
https://www.polteq.com/opleidingen/istqb-advanced-technical-test-analyst/
https://www.polteq.com/opleidingen/istqb-advanced-test-manager/
https://www.polteq.com/opleidingen/cmap-mobile-app-testing/
https://www.polteq.com/opleidingen/cmap-mobile-app-test-automation/
https://www.polteq.com/opleidingen/certified-agile-essentials/
https://www.polteq.com/opleidingen/certified-agile-tester/
https://www.polteq.com/opleidingen/isqi-certified-agile-business-analysis/
https://www.polteq.com/opleidingen/tmap-suite-test-engineer/
https://www.polteq.com/opleidingen/tmap-suite-test-master/
https://www.polteq.com/opleidingen/requirements-engineering/
https://www.polteq.com/opleidingen/technische-vaardigheden-voor-testers/
https://www.polteq.com/opleidingen/introductie-java-testers/
https://www.polteq.com/opleidingen/selenium-webdriver-java/
https://www.polteq.com/opleidingen/security-testen/
https://www.polteq.com/opleidingen/load-performance-testen/
https://www.polteq.com/opleidingen/testen-van-mobiele-apps/
https://www.polteq.com/opleidingen/testen-van-rest-api/
https://www.polteq.com/opleidingen/introductie-continuous-integration/
https://www.polteq.com/opleidingen/optimaliseren-van-testen-in-agile-omgevingen-ti4agile/
https://www.polteq.com/opleidingen/geautomatiseerd-testen/
https://www.polteq.com/opleidingen/optimaliseren-van-testen-met-tpi-next/
https://www.polteq.com/opleidingen/context-driven-testverbetering/
https://www.polteq.com/opleidingen/praktisch-testen/
https://www.polteq.com/opleidingen/testcoordinatie-training/
https://www.polteq.com/opleidingen/training-context-driven-testen/
https://www.polteq.com/opleidingen/gebruikers-acceptatie-testen/
https://www.polteq.com/opleidingen/scrum-game/
https://www.polteq.com/opleidingen/reviews-en-inspecties/
https://www.polteq.com/opleidingen/e2e-testen/


Algemene informatie
 Onze opleidingsbrochure geeft een compleet overzicht van de Polteq testopleidingen met open inschrijving.

 De standaardopleidingen kunnen ook bij u op locatie gegeven worden; al vanaf 5 deelnemers een aantrekkelijke optie!

  Daarnaast worden regelmatig klantgerichte maatwerktrainingen verzorgd, waaronder een speciale training om uw  

professionals op te leiden tot testengineer.

 Alle opleidingen kunnen worden gegeven in de Engelse en de Nederlandse taal.

  Alle Polteq trainers zijn ISTQB gecertificeerd en geaccrediteerd. Daarnaast is Polteq door ISTQB, iSQI, IREB en Exin 

geaccrediteerd als opleider en is dan ook bevoegd om trainingen te verzorgen die worden afgesloten met een examen. 

 De trainers combineren het doceren met testopdrachten bij de klant en houden zo voortdurend contact met de praktijk.

 De deelnemers ontvangen na afloop van elke opleiding een persoonlijk certificaat.

Praktische informatie over de examens
Indien een examen in het Engels wordt afgenomen, wordt tijdens de training nadrukkelijk aandacht besteed aan het relateren van de Nederlandse 

terminologie aan de Engelse.

Neem bij ieder examen een geldig legitimatiebewijs mee. Mochten er aanvullende eisen worden gesteld, dan word je hier tijdig van op de hoogte 

gebracht.

ISTQB 
Na afloop van de ISTQB Foundation training krijgt u van ons een voucher waarmee u online examen kunt doen.

De ISTQB Advanced examens (multi choice) zijn eveneens in het Engels en worden afgenomen door een door ISTQB erkend exameninsituut. Er is 

voldoende studietijd gepland tussen de laatste trainingsdag en het examen. Het bezit van het ISEB/ISTQB Foundation certificaat is een vereiste om 

examen te mogen doen in (één van de) Advanced levels. Daarnaast geldt dat deelnemers aan het examen 18 maanden operationele testervaring 

moeten hebben om het examen te mogen afleggen.

Voor ISTQB Agile Tester Extension geldt dat het bezit van het ISTQB Foundation certificaat een vereiste is om examen te mogen doen.  

U krijgt van ons een voucher waarmee u online examen kunt doen.

TMap® Suite
Het TMap® Suite examen is in het Nederlands (multiple choice). Om het examen te kunnen behalen is naast de training ook zelfstudie noodzakelijk.

Voor de module TMap® Suite Test Master is kennis op het niveau van de module TMap® Suite Test Engineer een pre.

iSQI
Het iSQI Certified Agile Essentials examen is een multiple choice examen in het Engels en wordt afgenomen op de laatste dag van de training. 

Het iSQI Practitioner in Agile Quality (PAQ) examen vindt plaats op een afzonderlijke dag na afloop van de training. 

IREB
De IREB training Certified Professional for Requirements Engineering wordt op de laatste trainingsdag afgesloten met een Engelstalig multiple 

choice examen.

CABA
Aan het einde van de training ontvangt u een voucher waarmee u online examen kunt doen.

CMAP
De CMAP examens zijn Engelstalige multiple choice examens. De examens bij de CMAP trainingen worden aan het einde  

van de training afgenomen. 

TI4Agile® en TI4Automation®  zijn geregistreerde merknamen van Polteq.

TPI® (Next) en  TMap® (Suite) zijn geregistreerde merk namen van Sogeti.

Polteq vestigingen

Leuven

Eindhoven

Rotterdam

Amersfoort

Amsterdam

Deventer

Groningen
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