Opleidingsbrochure.
Beter worden in het testvak? Bij Polteq heb je keuze uit
ruim 30 verschillende technische, praktijk- of
certificeringstrainingen.
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Inhoud.
Algemene informatie
Polteq is de grootste onafhankelijke specialist in Nederland en België in software
testen en marktleider op het gebied van testopleidingen.

Polteq als testopleider
Polteq biedt een uitgebreid aantal testtrainingen voor verschillende doelgroepen, zoals
(agile) testengineers, (technisch) testspecialisten, testcoördinatoren, testarchitecten en
testmanagers.

Overzicht van alle Polteq testopleidingen
De testopleidingen van Polteq zijn opgedeeld in vier categorieën: certificeringstrainingen, technische trainingen, testverbeteringstrainingen en praktische trainingen.

Certificeringstrainingen
Tot de certificeringstrainingen behoren onder andere: ISTQB Foundation, ISTQB MAT,
ISTQB Agile Tester Extension, TMAP Suite Test engineer en IREB Requirements
Engineering.

Technische trainingen
Tot de technische trainingen behoren onder andere: Introductie programmeren voor
testers (java/C#), Geautomatiseerd testen met Selenium WebDriver (Java / C#),
Introductie Continuous Integration/Delivery en Testen van mobiele apps.

Testverbeteringstrainingen
Tot de testverbeteringstrainingen behoren onder andere: Optimaliseren van testen met
TPI Next, TI4Automation en TI4Agile.

Praktijktrainingen
Tot de praktische trainingen behoren onder andere: Gebruikers Acceptatie Testen, Context Driven Testen en End to End (E2E) testen.

Praktische informatie
Algemene informatie over onze trainingen, inclusief informatie over de verschillende
examens.

www.polteq.com
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Polteq testopleidingen.
Waar staat Polteq voor?

Kennisdeling

De kwaliteit van software is van cruciaal belang voor een

Kennisdeling is voor ons een speerpunt. Wij zien het als ons

bedrijf of organisatie. Verhogen van software kwaliteit, dat

doel het kennisniveau in de markt te verhogen. Dit doen we

is wat Polteq als specialist in software testen al meer dan

door innovatieve ideeën en initiatieven van onze mensen

20 jaar doet. Ben je op zoek naar extra testcapaciteit, een

te ondersteunen. Door kennis in de markt te delen via

training voor jouw medewerkers, of heb je een vraag op het

bijvoorbeeld vakinhoudelijke testtrainingen, maar ook met

gebied van testen, dan bent je bij ons aan het juiste adres.

onze presentaties en artikelen dragen we bij aan een hoger
kennisniveau in de markt.

Wij ondersteunen onze klanten door:
•

het leveren van hoog gekwalificeerde testprofessionals
op elk niveau en in elke context (Agile, DevOps, V-model,
Context Driven, Exploratory, etc.);

•

het opzetten en uitvoeren van technische testen zoals
testautomatisering, performance, security en mobile
testen;

•

het implementeren en optimaliseren van testprocessen;

•

het implementeren en managen van test-outsourcing;

•

het geven van onafhankelijk advies over alle aspecten
van testen (van organisatie tot personeel, van
functioneel testen tot testtooling);

•

het verzorgen van een groot aantal testopleidingen
(zowel ISTQB®, TMAP®, iSQI® en IREB® certificeringen
als praktijk- en maatwerktrainingen)..

...echte passie
voor het vak!
En dat is testen.

www.polteq.com
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Polteq als testopleider.
Polteq biedt een uitgebreid aantal testtrainingen voor verschillen-

Een ‘in house’ training bij jou op locatie behoort uiteraard ook tot de

de doelgroepen, zoals (agile/DevOps) testengineers, (technisch)

mogelijkheden en is al vanaf 5 cursisten een aantrekkelijke optie.

testspecialisten, testcoördinatoren, testarchitecten en test-

Daarnaast worden regelmatig klantgerichte maatwerktrainingen

managers.

verzorgd, waaronder een speciale training om professionals op te
leiden tot (agile/DevOps) testengineer.

Deze opleidingsbrochure geeft een compleet overzicht van de
Polteq testopleidingen. Al onze trainingen kunnen zowel in Neder-

Alle Polteq trainers zijn gecertificeerd en geaccrediteerd voor de

land als in België worden verzorgd, in de Nederlandse of Engelse

trainingen die zij geven. Zij combineren het doceren met test-

taal. In principe vinden de trainingen in Nederland plaats in ons

opdrachten bij de klant en houden zo voortdurend contact met de

hoofdkantoor in Amersfoort en in België in ons kantoor in Leuven,

praktijk. Aan het einde van elke opleiding ontvangen de deelne-

maar ze kunnen ook plaatsvinden op een van de andere Polteq

mers een persoonlijk certificaat van deelname.

locaties of als complete online training.

In deze brochure worden de trainingen opgedeeld in 4 categorieën:

Certificeringstrainingen

Technische trainingen

Testverbeterings-

Praktische trainingen

trainingen

Voor al onze trainingen kunt je je online inschrijven op onze website: www.polteq.com.
Heb je hulp nodig bij het vinden van de geschikte training of wil je meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar opleidingen@polteq.com. Uiteraard kun je ons ook telefonisch
bereiken: +31 (0) 33 277 35 22 (Nederland) of +32 (0) 16 39 48 04 (België).

www.polteq.com

Certificeringstrainingen

Technische trainingen

Testverbeteringstrainingen

Praktische trainingen

Gebruikers Acceptatie Testen

Basistrainingen

Introductie testen

iSQI Certified Agile Essentials
Technische vaardigheden voor testers

Reviews en Inspecties
Python voor testers
ISTQB Foundation
Introductie programmeren voor testers (java/C#)
Praktisch testen

TMAP Suite Test engineer
®

Testengineers

Introductie Continuous Integration/Delivery

Context Driven Testen

ISTQB Agile Tester Extension

SCRUM Game

TMAP® : Quality for cross-functional
teams

ISTQB Advanced TA

Testspecialisten/
Testexperts

Geautomatiseerd Testen met Selenium WebDriver (java/C#)

ISTQB Mobile Application Testing
(MAT)

Praktisch BDD
Load & performance testen

iSQI Practitioner in Agile Quality
(PAQ)
iSQI Certified Agile Business
Analysis (CABA)

Praktisch coördineren van
testen
Optimaliseren van testen met
Exploratory testen

TPI Next

Testen van mobiele apps
Testen van REST API’s achter een mobiele app
Security testen

TI4Automation

TM

Ervaren testengineers

ISTQB Advanced TTA

TI4Agile

IREB Requirements Engineering
Context Driven Testverbetering

Test architecten/

ISTQB Advanced TMW

Testmanagers

TMAP® Suite Test Master

End to End (E2E) testen
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Certificeringstrainingen.
Certificeringstrainingen

Basistrainingen

iSQI Certified Agile Essentials (10)

ISTQB Foundation (7)
TMAP Suite Test engineer (12)

Testengineers
ISTQB Agile Tester Extension (7)
TMAP: Quality for cross-functional
teams (11)

Polteq is door ISTQB, iSQI en IREB
geaccrediteerd als opleider en is
dan ook bevoegd om deze certi-

ISTQB Advanced TA (8)

Ervaren testengineers

Testspecialisten/
Testexperts

ISTQB Advanced TTA (8)
ISTQB Mobile Application Testing
(MAT) (11)
iSQI Practitioner in Agile Quality
(PAQ) (9)
iSQI Certified Agile Business
Analysis (CABA) (10)
IREB Requirements Engineering (13)

Test architecten/

ISTQB Advanced TM (8)TW

Testmanagers

TMAP Suite Test Master (12)

www.polteq.com

ficeringstrainingen te verzorgen die
worden afgesloten met een
examen. Doordat de training en
de trainer zijn geaccrediteerd, kan
Polteq opleidingen aanbieden die
voldoen aan internationale standaarden.
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ISTQB Foundation
Internationale certificering voor agile testen
Deze driedaagse training geeft een algemene introductie in het testen van informatiesystemen.
De doelstelling van de training is om de cursisten voor te bereiden op het ISTQB Foundation
examen. Enkele belangrijke onderwerpen die hierbij zeker aan de orde komen, zijn het belang van
testen, het testen in relatie tot de systeemontwikkeling en de fundamenten van een gestructureerd
testproces. De verschillende fasen in een testproject worden toegelicht, waarna ook enkele testtechnieken (zowel black box als white box) behandeld worden. Deze foundation training bevat de basis in testen voor zowel testmanagers
als testers. Naast theorie bevat de training ook een aantal proefexamens, zodat de behandelde onderwerpen nog beter in de examen
context geplaatst worden. De training wordt afgesloten met het ISTQB Foundation examen.

Voor wie is de ISTQB Foundation certificeringtraining bedoeld?
De training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het testen van informatiesystemen: testers, testspecialisten, testmanagers,
testexperts, ontwikkelaars, beheerders en projectmanagers.

ISTQB Agile Tester extension
ISTQB Agile Tester Extension – Foundation level
De ISTQB foundation Agile Tester Extension is een uitbreiding bovenop de ISTQB Foundation Level certificering en is bedoeld voor professionals die in agile omgevingen werken, gebruik maken van Agile methodes of dit in de nabije toekomst gaan doen. Deze tweedaagse
training richt zich op het behalen van het ISTQB Foundation Extension Agile Tester certificaat. De training zelf is opgezet als een Agile
iteratie, waardoor de deelnemers het werken in een Agile team in de praktijk ervaren. Na het volgen van deze training is de ISTQB Agile
Tester in staat om op een effectieve manier deel uit te maken van een Agile team.

Voor wie is de ISTQB Agile Tester extension bedoeld?
Deze training is van belang voor alle testers, testspecialisten, testmanagers, gebruikersacceptatietesters of software ontwikkelaars die
werkzaam zijn of gaan werken in Agile projecten en andere projecten met een sterk iteratief karakter.

www.polteq.com
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ISTQB Advanced Level
Internationale certificering voor software testen
De ISTQB Advanced Level certificering is gericht op mensen die ruime ervaring hebben in het
vakgebied testen. Polteq biedt drie verschillende opleidingen aan die gericht zijn op het behalen
van één van de drie ISTQB Advanced certificaten:
1. ISTQB Advanced Test Analyst (3 dagen)
2. ISTQB Advanced Technical Test Analyst (3 dagen)
3. ISTQB Advanced Test Manager (5 dagen)
Het behalen van al deze certificaten leidt tot het Full Advanced Level Testing Professional certificaat.

Voor wie zijn deze trainingen bedoeld?
Deze trainingen zijn bedoeld voor professionals in software testen, zoals testers, testanalisten, (agile) testengineers, testexperts, testarchitecten, testmanagers, acceptatietesters en ontwikkelaars. Daarbuiten zijn ze ook geschikt voor iedereen die diepgaande kennis over het
ontwerpen van software testen wil opdoen, bijvoorbeeld projectmanagers, kwaliteitsmanagers, ontwikkelmanagers, business analisten,
hoofden IT en managementconsultants.

ISTQB Advanced Level Test Analyst
De driedaagse training ISTQB Advanced Test Analyst bereidt de deelnemers voor op het certificaat ISTQB Advanced Level Test Analyst.
De deelnemer kan na afloop van de training functionele (black box) tests ontwerpen en uitvoeren, afgestemd op de gehanteerde ontwikkelaanpak en gerelateerd aan de uitkomsten van risicoanalyses. De focus van de ISTQB Advanced Test Analyst ligt op functionaliteit,
bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst
De driedaagse training ISTQB Advanced Technical Test Analyst bereidt de deelnemers voor op het certificaat ISTQB Advanced Technical
Test Analyst. De deelnemer kan na afloop van de training structurele (white box) tests ontwerpen en uitvoeren, met name gericht op
niet-functionele kwaliteitsattributen zoals performance, beveiliging en onderhoudbaarheid. Daarnaast heeft de deelnemer inzicht in de
belangrijke rol van de technische testanalist op het gebied van testautomatisering en statische en dynamische analyse.

ISTQB Advanced Level Test Manager
De ISTQB Advanced Level Test Manager training bereidt de deelnemers voor op het certificaat
ISTQB Advanced Test Manager. Na afloop van de training kunnen de deelnemers een testproject
opzetten dat gebaseerd is op risico’s en dit testproject leiden binnen de kaders van beleid en
strategie. Zij zijn in staat een testteam samen te stellen dat het testproject binnen de genoemde
kaders kan uitvoeren en ook kunnen ze met alle belanghebbenden communiceren. Daarnaast
krijgt de deelnemer inzicht in de leidende rol van de testmanager bij testprocesverbeteringen op
allerlei niveaus.

www.polteq.com

“Goed overzicht van
alle technieken. Inzicht
in de structuur om deze
toe te passen.”
-Cursist ISTQB Advanced Test Analyst
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iSQI Certified Agile Essentials
Basiscertificering Agile
In de tweedaagse training iSQI Certified Agile Essentials ligt de focus niet alleen op de rol van de tester binnen een Agile team, maar
wordt de hele lifecycle van het Agile project behandeld. In de training wordt veel aandacht besteed aan de praktische toepassingen van
de Agile technieken. Hierbij wordt een casus gebruikt om de theorie beter te laten landen bij de deelnemers.
Na het volgen van deze training zijn de deelnemers in staat de principes van het Agile manifesto te gebruiken in de dagelijkse praktijk.
De deelnemer begrijpt de verschillende rollen in een Agile team en kan onmiddellijk bijdragen aan het behalen van de acceptatiecriteria.
Er wordt duidelijk behandeld hoe er vanuit meerdere verschillende rollen tegen Agile wordt aangekeken en wat deze rollen voor Agile
betekenen. De training wordt op de tweede dag afgesloten met een multiple choice examen in het Engels. Gedurende de training wordt
aandacht besteed aan het relateren van de Nederlandse terminologie aan de Engelse.

Voor wie is de training Certified Agile Essentials bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt (of gaat werken) in een Agile omgeving en kennis wil opdoen van het werken in een
dergelijke omgeving. Denk hierbij naast ontwikkelaars en testers bijvoorbeeld aan projectmanagers, kwaliteitsmanagers en business
analisten.

iSQI Practitioner in Agile Quality (PAQ)
Internationale certificering voor Agile professionals
De training iSQI Practitioner in Agile Quality (PAQ) geeft professionals met kennis van Agile de
mogelijkheid tot een verdiepingsslag. In drie dagen bouwen we kennis omtrent kwaliteit in Agile op
en passen we deze toe in verschillende praktische opdrachten. Na de training volgt een officieel
examen. Deze zeer interactieve training is een must voor ieder teamlid.
Aan het einde van de training hebben de deelnemers kennis van efficiënte en effectieve werkwijzen (Faster Delivery), weten ze hoe
kwaliteitsdoelen voor persona’s gehaald kunnen worden (Build Quality In), zijn ze in staat om het juiste product te leveren met een
lage ‘technical debt’ (Engineering principles), kunnen ze aansluiten op frequente opleveringen bij het valideren van acceptatiecriteria
(Coninuous testing), hebben ze inzicht in het schalen van processen (Scalability) en beschikken ze over soft skills die passen bij het Agile
Manifesto en de principes erachter (Agile Mindset).

Voor wie is de training Practitioner in Agile Quality bedoeld?
Deze training is bedoeld voor mensen die in een Agile omgeving testactiviteiten gaan uitvoeren, mensen die al testen in een Agile
omgeving, maar hun effectiviteit willen vergroten en mensen die geïnteresseerd zijn in testactiviteiten binnen Agile (managers, SCRUM
masters, business analisten en ontwikkelaars).

www.polteq.com
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iSQI Certified Agile Business Analysis (CABA)
Internationale certificering business analyse
Deze tweedaagse training heeft vooral als doel inzicht te geven in de dagelijkse werkzaamheden van de business analist (BA) in een Agile development omgeving. De training geeft
een overzicht van de wezenlijke verschillen met de traditionele BA rol.
Binnen Agile kan business analyse gezien worden als een rol die niet langer is voorbehouden aan een business analist, maar die meerdere teamleden zouden kunnen invullen mits enige
expertise. CABA introduceert een aantal technieken die in de business analyse goed toepasbaar zijn in een
Agile aanpak en filosofie. De training kan heel goed worden aangevuld met een Agile Essentials training of een
SCRUM game, die naast het theoretische element ook met praktische, gesimuleerde Agile iteraties oefenen. Na
afloop van de training ontvangen de deelnemers een voucher waarmee zij online examen kunnen doen.

Voor wie is de training Certified Agile Business Analysis bedoeld?
De training is bedoeld voor mensen die in een Agile situatie werkzaam zijn, business analisten of medewerkers in hun omgeving.

www.polteq.com
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ISTQB Mobile Application Testing (MAT)
De tweedaagse training ISTQB Mobile Application Testing bereidt de deelnemers voor op het ISTQB MAT examen. Deze foundation
training bevat de basis in mobile testen voor zowel native en hybrid app testers als web app testers. Naast theorie bevat de training veel
interactie, waardoor het geleerde beter eigen gemaakt kan worden. Door middel van een aantal proefexamens krijgt de deelnemer de
mogelijkheid zich goed op het examen voor te bereiden.

Voor wie is de ISTQB training Mobile Application Testing bedoeld?
De training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het mobile testen van informatiesystemen: testers, testcoördinatoren, testmanagers, testconsultants, ontwikkelaars, beheerders en projectmanagers.

TMAP: Quality for cross-functional teams
Quality for cross-functional teams: Een TMAP training volgens de laatste trends in de DevOps wereld.
DevOps is iets wat velen in de software kwaliteitsmarkt bezighoudt. Maar wat is het? Is het een vervolg op CI/CD: ‘automate everything’?
Of is het iets met de teamsamenstelling, pairing en mobbing? Of is het net als met Scrum, elke organisatie vult het naar eigen eer en
geweten in? Is DevOps eigenlijk niet gewoon Scrum 2.0?
We kunnen op al deze vragen volmondig ‘ja’ antwoorden. Maar ook alleen als alles ‘ja’ is, kan DevOps goed geïmplementeerd worden.
DevOps gaat namelijk over Cultuur, Automatisering, Lean agile processen, Meten, weten en verbeteren, Sharen van kennis; kortweg
CALMS.
Voor elke tester die in moderne development modellen binnen Agile of DevOps opereert, heeft dit consequenties. De tester is niet meer
alleen Test Engineer, de rol verandert steeds meer naar Quality Engineer: het teamlid dat ervoor zorgt dat we kwaliteit in Product, Process
en People blijven houden en verbeteren. Startend bij Business Analyse, via bouw en TDD, CI/CD via BDD en ATDD, naar Business Value
testing en de vraag “waar is de klant mee geholpen?”
Een nieuwe ontwikkeling, die vraagt om een ‘herijking’ van onze positie. Wat is het en wie ben ik in die wereld? Wat betekent dat voor mij?
Deze nieuwe driedaagse DevOps training geeft DevOps Test en Quality Engineers een set aan handvatten om hen te helpen in de
(nieuwe) DevOps wereld beter hun weg te vinden.

Voor wie is de TMAP training Quality for cross-functional teams bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt in een DevOps omgeving of daar meer over wil weten.
De training is primair bedoeld voor Test en Quality Engineers, maar is ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld
business analisten, scrum masters, ontwikkelaars, gebruikers en beheerders. Eigenlijk is deze training
geschikt voor iedereen die binnen een cross-functional team werkzaam is of daarmee te maken heeft.

www.polteq.com
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TMAP® Suite Test Engineer
TMAP certificeringstraining
Deze driedaagse training bereidt de deelnemers voor op het TMAP Suite Test Engineer examen.
De onderwerpen die in de training TMAP Suite Test Engineer worden behandeld, sluiten daarom
zoveel mogelijk aan bij de exameneisen.
De deelnemers leren hoe tests moeten worden voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd, welke technieken, infrastructuur en hulpmiddelen hiervoor gehanteerd kunnen worden en hoe ze de activiteiten in het testproces kunnen toepassen in verschillende omgevingen.
Bovendien worden er tijdens de training oefenexamens afgenomen en besproken. Naast de oefenexamens wordt de training ondersteund
met praktische oefeningen. De combinatie van theorie en praktijk zorgt voor een optimale voorbereiding op het examen. Ter ondersteuning van de training krijgen deelnemers een Nederlandstalig digitaal exemplaar van het ‘Workbook TMAP® Suite, Studeren voor de
TMAP® Suite Certificering’.

Voor wie is TMAP Suite Test Engineer bedoeld?
De training richt zich op het behalen van het TMAP Suite Test Engineer Certificaat. Daardoor is deze training bedoeld voor iedereen die
zich bezighoudt met het testen van informatiesystemen en andere softwareproducten. Denk hierbij op de eerste plaats aan professionele
testers, maar ook aan gebruikers, ontwikkelaars en beheerders.

TMAP® Suite Test Master
TMAP certificeringstraining
Deze vierdaagse training bereidt de deelnemers voor op het TMAP Suite Test Master examen. De behandelde onderwerpen sluiten
daarom zoveel mogelijk aan bij de betreffende exameneisen. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen, zijn: managen van de
overall testactiviteiten, testvariëteiten en ondersteunende processen. De training gaat in op de TMAP® quality/human driven aanpak en
behandelt de TMAP HD elementen met de voor Test Masters relevante bouwblokken. Tijdens de training worden op meerdere momenten
interactieve cases uitgevoerd, oefenexamens afgenomen en resultaten doorgesproken met de docent. Ter ondersteuning van de training
ontvangen deelnemers een digitaal exemplaar van het ‘Workbook TMAP® Suite, Studeren voor de TMAP® Suite Certificering’.

Voor wie is de TMAP Suite Test Master training bedoeld ?
De training is bedoeld voor iedereen die het TMAP Suite Test Master examen wil afleggen. Het Test Master examen is vooral bedoeld voor
mensen die in de dagelijkse praktijk met informatiseringsprojecten bezig zijn: testmanagers testspecialisten en testexperts/-architecten.
Hiernaast is de module ook interessant voor bijvoorbeeld kwaliteitsmanagers, EDP auditors en (test)afdelingsmanagers.

www.polteq.com
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IREB Certified Professional for Requirements
Engineering
Certificeringstraining voor requirement engineering - Foundation level
Goede en duidelijke requirements zijn een belangrijke basis voor ieder project. Fouten in de requirements zijn
aantoonbaar de belangrijkste oorzaak van problemen in zowel grote als kleine projecten. Het professionaliseren van het requirementsproces door middel van requirements engineering volgens IREB zorgt voor een waardevollere set requirements
en een steviger fundament van het project dat de kwaliteit van het product in een vroeg stadium kan verhogen. Hiervoor is het belangrijk
een goed idee te hebben van wat het systeem is waarvoor de requirements zijn en in welke context dit systeem zich bevindt. Natuurlijk
wordt er ook ingegaan op tooling die kan helpen bij requirements engineering.
Tijdens deze driedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod: het verkrijgen van goede requirements, het correct vastleggen van requirements, het beoordelen van requirements en het beheren van requirements. Aan de hand van verschillende praktijkopgaven worden deze onderwerpen behandeld. Deze manier van werken bevordert het leerproces en zorgt er voor dat het geleerde direct
toepasbaar is.

Voor wie is de IREB training Certified Professional for Requirements Engineering bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die binnen een projectorganisatie betrokken is bij het opstellen, beoordelen en goedkeuren van
requirements.

“Professionele docenten met goede kennis
van het onderwerp.”
-Cursist TMAP suite Test Engineer

www.polteq.com
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Technische trainingen.

Technische trainingen

Basistrainingen

Technische vaardigheden voor testers (15)
Python voor testers (16)
Introductie programmeren voor testers
(java/C#) (16)

Testengineers

Bij het testen van software is kennis
van en ervaring met ondersteunende
tools naast de typische “testvaardigheden” bijna onmisbaar voor testers.

Introductie Continuous Integration/Delivery
(20)

Denk hierbij onder meer aan interactie
met databases door middel van het
opstellen van queries (bv. SQL), het
analyseren van berichtenverkeer in
bijvoorbeeld keten- of webomgevin-

Ervaren testengineers

Testspecialisten/
Testexperts

Geautomatiseerd Testen met Selenium WebDriver (java/C#) (17)

gen (XML of HTML), het program-

Praktisch BDD (17)

meren of lezen van java/C# voor

Load & performance testen (18)

het automatiseren van testen en/

Testen van mobiele apps (19)
Testen van REST API’s achter een mobiele
app (19)
Security testen (18)

Test architecten/
Testmanagers

www.polteq.com

of samenwerken met ontwikkelaars.
Daarnaast verplaatsen de werkzaamheden zich van traditionele omgevingen steeds meer naar mobile.
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Technische vaardigheden voor testers
Optimaal gebruik maken van ondersteunende tools
In een wereld waar testers steeds dichter bij de ontwikkelaars werken, is het noodzakelijk dat de testers weten waar het over gaat. Bij
het zelf maken van Macro’s, worden enkele eenvoudige programmeerconcepten toegelicht en gebruikt. Denk hierbij aan: conditionele
statements, loops en nesting.
De doelstelling van deze training is de deelnemers inzicht te geven in het gebruik van ondersteunde tools, uiteraard vanuit het oogpunt
van testen. Het is niet de bedoeling om ontwikkelaar te worden. Deze training is vooral een ”doe”-training. Na een korte uitleg gaan de
deelnemers aan de slag om de opgedane kennis daadwerkelijk toe te passen. Deze training is een essentieel onderdeel in het opleidingsprogramma van de professionele tester. Een zeer praktijkgerichte training waarbij de nadruk ligt op de toepassing van opgedane kennis.
De training is gericht op het opdoen van kennis en ervaring met ondersteunende tools zoals SQL, XML/HTML, Macro’s en VBA en wordt
gegeven door ervaren docenten van Polteq die in de praktijk werken met ondersteunende tools.

Voor wie is de training Technische vaardigheden voor testers bedoeld?
Deze eendaagse praktische training is vooral bedoeld voor testers met weinig technische ervaring.
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Introductie programmeren voor testers
Basistraining Java/C#
In de hedendaagse markt is basiskennis van een programmeertaal voor een tester een must. De twee meest gebruikte talen zijn Java en
C#. Om testers kennis van (een van) deze programmeertalen bij te brengen, heeft Polteq een tweedaagse training ontwikkeld. Voorafgaand aan de training geven de deelnemers door in welke programmeertaal zij de verschillende opgaven tijdens de training willen maken.
Tijdens deze tweedaagse training leren de deelnemers door middel van uitleg en oefeningen de onder andere volgende onderwerpen
toe te passen: variabelen en datatypes, parameters en argumenten, control flow, collecties, exceptions, maken van testen met een Test
Framework, uitvoeren van controles in een test (assertions), classes en objecten en Object Oriented Programming (OOP) principes toegepast in testautomatisering.
Met deze kennis kunnen testers in hun dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan testautomatisering. De deelnemers krijgen na afloop
van de training het materiaal digitaal ter beschikking, zodat ze het geleerde meteen in hun eigen praktijk kunnen toepassen.

Voor wie is de training Introductie programmeren voor testers bedoeld?
De doelgroep voor deze training bestaat uit testprofessionals die geen kennis hebben van Java, C# en/of object georiënteerd programmeren (OOP). Voorkennis is niet vereist.

Python voor testers
Basistraining Python
Python is een populaire programmeertaal en dat brengt met zich mee dat ook steeds meer geautomatiseerde testen in Python worden
opgezet.
Om testers kennis van Python bij te brengen, heeft Polteq een tweedaagse training ontwikkeld die ingaat op de basis van Python, het
gestructureerd opzetten van geautomatiseerde testen met het pytest framework en de veel gebruikte front-end testing tool Selenium
WebDriver.
Met deze kennis kunnen testers in hun dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan testautomatisering.
De deelnemers krijgen na afloop van de training het materiaal digitaal ter beschikking, zodat ze het geleerde meteen in hun eigen praktijk
kunnen toepassen.

Voor wie is de training Python voor testers bedoeld?
De doelgroep voor deze training bestaat uit testprofessionals die meer willen leren over het gestructureerd testen met Python, pytest en
Selenium. Voorkennis voor deze training is niet vereist.
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Geautomatiseerd testen met Selenium WebDriver (Java/C#)
Het implementeren van een automatiseringsframework
Selenium is een veelgebruikte open source testautomatiseringstool. Deze tweedaagse training Geautomatiseerd testen met Selenium
WebDriver gaat in op het implementeren van een gestructureerd testautomatiseringsframework met behulp van Selenium WebDriver.
Hierbij gebruiken de deelnemers naar hun eigen voorkeur de programmeertaal Java of C#. Alle deelnemers starten met een introductie
in de door hen gekozen programmeertaal. De deelnemers die kiezen voor Java leren omgaan met het (Unit) Test Framework JUnit of
TestNG, waarmee zij tests en controles in Java kunnen schrijven. De deelnemers die kiezen voor C# leren omgaan met het (Unit) Test
Framework MSTest, NUnit of xUnit.
Vervolgens maken alle deelnemers oefeningen waarin de meest voorkomende Selenium WebDriver functies aan bod komen. De training
wordt afgesloten met het maken van een abstractie van het testobject en de daarbij behorende tests. Het automatiseren bestaat niet
alleen uit het uitvoeren van een testgeval, maar ook uit het klaarzetten van de uitgangssituatie en het achteraf weer netjes achterlaten
van de omgeving. Zo leren deelnemers keuzes maken die hun testcode leesbaar, onderhoudbaar en uitbreidbaar maakt. Na afloop van
de training krijgen de deelnemers het materiaal digitaal ter beschikking, zodat ze de geleerde stof meteen in hun eigen praktijk kunnen
toepassen.

Voor wie is de training Geautomatiseerd testen met Selenium WebDriver bedoeld?
De doelgroep voor deze training bestaat uit iedereen die zich bezig wil houden met het implementeren van een testautomatiseringsframework. Het is zeer gewenst dat de deelnemers aan deze training kennis van en ervaring in programmeren hebben, maar dit is geen
verplichting.

Praktisch BDD (Behaviour Driven Development)
Met Java/Cucumber of C#/SpecFlow
Steeds vaker ziet men dat software development teams agile gaan werken. Hierbij is het beter en sneller tot goede specificaties én testen
komen onontbeerlijk. BDD helpt teams in dit proces. BDD is een “test-first” aanpak waarbij de business/analisten, testers én ontwikkelaars
samen de specificaties/requirements opstellen in hun domein eigen taal op basis van User Stories. Dit zijn dan tevens de uit te voeren
testen. Uiteindelijk kunnen deze opgestelde testen direct gebruikt worden om geautomatiseerd te worden met tools als Cucumber en
SpecFlow. Deze tweedaagse training leert de deelnemer de basisbeginselen van BDD en de automatisering ervan.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• Wat is BDD?
• Hoe kom je tot goede Gherkin/Feature files?
• Three Amigos
• Living Documentation
• Het automatiseren van de Feature Files en Scenarios met Java/Cucumber en/of C#/SpecFlow

Voor wie is de training BDD bedoeld?
Deze training is bedoeld voor analisten, ontwikkelaars en testers. Vereiste voorkennis voor deze training is dat de deelnemer in staat
moet zijn om basis Java en/of C# code te schrijven. De training is zeer praktijkgericht en bestaat uit het toepassen van de verschillende
principes van BDD in de praktijk. Zowel specificeren als automatiseren komt veel aan bod. De opgedane kennis en ervaring is daarmee
meteen toepasbaar in de praktijk!
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Security testen
Introductie testen van de beveiliging van informatie
Steeds vaker ziet men nieuwsberichten over aanvallen van hackers op sites met privacygevoelige informatie. Er zijn verschillende oorzaken waardoor hackers zichzelf toegang kunnen verschaffen tot deze informatie.
In deze training security testen wordt in detail ingegaan op deze oorzaken als ook op de gevolgen van een inadequate beveiliging van
informatie. Nadrukkelijk wordt het (belang van het) testen van die beveiliging behandeld. De belangrijkste klassen van aanvallen worden
besproken en met praktijkvoorbeelden onderbouwd. Voor elk van deze klassen volgt er dan een gerichte oefening met specifieke tools,
zodat direct ervaring met deze aanval wordt opgedaan.
Ook wordt bekeken waarom deze aanval mogelijk is en hoe men de software zodanig kan beveiligen dat een dergelijke aanval in de toekomst niet meer mogelijk is. Onmisbare informatie voor een tester die wil controleren of deze aanvallen mogelijk zijn. Om dit succesvol uit
te oefenen moet de deelnemer in het hoofd van de hacker kruipen. Alleen door te snappen wat een hacker doet en hoe hij denkt, is menin
staat om deze hacker voor te blijven in de voortdurende strijd voor een veilig internet.

Voor wie is de training Security testen bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in security testen voor webapplicaties. Er is geen ervaring op het gebied van
security vereist.

Load & performance testen
Introductie load, stress en performance testen
Tijdens deze eendaagse training komen de volgende testtypen aan bod: load testen, stress testen en performance testen. De belangrijkste kenmerken worden besproken, waarna wordt ingegaan op de benodigdheden voor de verschillende testtypen. Vervolgens komt
het opzetten en uitvoeren van de tests aan de orde. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de rapportagemogelijkheden. Tevens wordt er
ingegaan op de belangrijkste succesfactoren en valkuilen. Vanzelfsprekend is praktisch oefenen een belangrijk onderdeel van de training.
Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met open source tools zoals JMeter.

Voor wie is de training Load & performance testen bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in een introductie over Load & performance testen.

“Met nauwelijks voorkennis
was de training goed te volgen
en heb ik het idee zelfstandig
aan de slag te kunnen.”
-Cursist Geautomatiseerd testen
met Selenium WebDriver
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Testen van mobiele apps in de praktijk
De deelnemers aan de tweedaagse training Testen van mobiele apps gaan oefenen met de belangrijkste concepten op verschillende
platforms (van iOS en Android) zodat men zelf ervaart wat de risico’s zijn en wat voor testen er uitgevoerd kunnen worden. We kijken
ook naar de invloed van netwerkbereik, taalinstellingen, locatiegegevens, stroomverbruik en geheugenbelasting op het gedrag van de
applicatie. In de training wordt het volledige testproces doorlopen, waarbij ook voldoende aandacht is voor testcoördinatie, strategie en
manieren om op de hoogte te blijven van nieuwe trends.

Voor wie is deze praktijktraining voor het testen van mobiele apps bedoeld?
Deze praktijktraining is bedoeld voor IT-ers die betrokken worden of zijn bij het opzetten, coördineren of uitvoeren van testen van mobiele
apps. Praktijkervaring met testen is gewenst. In de training wordt getest op fysieke mobiele telefoons. Voor het volgen van de training
wordt de deelnemers gevraagd om, indien mogelijk, eigen mobiele telefoons en/of tablets mee te nemen.

Testen van REST API’s achter een mobiele app
Een API is een Application Programming Interface en vormt een raamwerk voor de communicatie tussen systemen. Een API levert de
informatie (content) aan die een app presenteert aan de eindgebruiker. De centrale vraag in deze tweedaagse training is: Hoe test je een
API die achter een willekeurige app gebruikt wordt?
Deze training gaat in op de risico’s die het testen van services en API’s noodzakelijk maken. Het testen wordt stap voor stap uit de doeken
gedaan aan de hand van publieke API’s. Welke teststrategie kan het beste gevolgd worden? Welke testomgeving is daarvoor nodig? Waar
stopt het testen van de API en waar begint het testen van (bijvoorbeeld) de mobiele app? Wie zorgt voor een End to End test? Antwoorden
op deze en meer vragen worden behandeld in deze training.
Naast theorie wordt in de workshop gebruik gemaakt van praktische oefeningen. Iedere oefening richt zich op een aparte API en op
verschillende manieren van implementatie. De deelnemers leren wat de specifieke zwakke punten en risicofactoren zijn van API’s en hoe
ze technieken kunnen toepassen om deze risico’s te vermijden.

Voor wie is de training bedoeld?
Deze tweedaagse training is bedoeld voor IT-ers die te maken krijgen met het (selecteren en) testen van mobiele apps of het testen van
API’s. Praktijkervaring met testen is gewenst. De deelnemers wordt gevraagd om, indien mogelijk, een laptop mee te nemen.
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Introductie Continuous Integration/Continuous Delivery
Basisvaardigheden voor testers in Continuous Integration
Vrijwel elke organisatie gebruikt tegenwoordig Continuous Integration (CI). Tools als Jenkins, Bamboo of CircleCI zijn eerder regel dan
uitzondering. Ontwikkelaars gebruiken Continuous Integration zodat ze minder handmatige stappen nodig hebben om hun code te compileren. Het automatiseren van stappen binnen het ontwikkelproces leidt tot snellere feedback op hun werk. Testers zullen mee moeten
gaan met deze ontwikkeling. Het is noodzaak om te begrijpen wat er gebeurt bij Continuous Integration en welke invloed dit heeft op het
testvak. Denk hierbij aan het krijgen van inzicht in welke tests er op welk niveau worden uitgevoerd. Een goed begrip van Continuous
Integration zorgt ervoor dat testers efficiënter kunnen werken. Daarnaast moeten ook testers steeds vaker met Continuous Integration
tooling werken om bijvoorbeeld tests automatisch uit te voeren.
Kort gezegd zorgt Continuous Integration ervoor dat alle wijzigingen aan de software continu samengebracht worden en het geheel
geëvalueerd wordt. Na het wijzigen van een gedeelte van de code, wordt deze wijziging in een versiemanagmentsysteem gezet. Nadat dit
gebeurd is, wordt het compileren van de hele oplossing, het uitvoeren van (unit) tests en een initiële beoordeling van de kwaliteit automatisch uitgevoerd. Dit levert een continue integratie van de software op met een bijbehorende feedback of deze nog voldoende kwaliteit
heeft.
De deelnemers worden door een mix van theorie en praktijk wegwijs gemaakt in de wereld van Continuous Integration. De tool die we bij
deze training gebruiken, is Jenkins.
Aan het einde van de training wordt een korte introductie gegeven over het onderwerp Continuous Delivery.

Voor wie is de training Introductie Continuous Integration bedoeld?
De doelgroep voor deze training bestaat uit testprofessionals die weinig tot geen ervaring hebben met Continuous Integration. Voorkennis
is niet vereist.
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de verbetermogelijkheden op een
Ervaren testengineers

bepaald gebied in kaart te brengen.
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TI4Agile: Optimaliseren van testen in Agile omgevingen
Van gestructureerd via iteratief naar testen in Agile
Steeds meer organisaties werken Agile, vaak in combinatie met Scrum. Een belangrijke verandering is dat testen een rol is geworden die
tot op zekere hoogte door ieder lid van een Agile team vervuld wordt. Een andere eigenschap van Agile is de sterke focus van het Agile
team op het opleveren van compleet werkende stukken systeem in een relatief korte tijdperiode. Deze en nog veel meer kenmerken
liggen aan de basis van Test Improvement for Agile (TI4Agile), de Polteq-aanpak voor het verbeteren van testen in Agile omgevingen.
Deze aanpak bevat om te beginnen een assessmentmodel om op objectieve wijze de verbetermogelijkheden voor Agile testen in kaart te
brengen. Daarnaast zit de aanpak vol met verbetersuggesties om stap voor stap de organisatie te helpen om Agile testen onder de knie
te krijgen en vervolgens te optimaliseren. Medewerkers die zich de Agile normen en waarden eigen maken, dragen optimaal bij aan het
testen in Agile context.
De deelnemers van de training TI4Agile maken kennis met de aanpak en leren organisaties te herkennen die:
• goed voorbereid zijn om Agile te gaan werken (gestructureerd testen staat op de kaart);
• het iteratief werken onder de knie hebben;
• het Agile testen in woord en daad succesvol toepassen.
Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de verbetermaatregelen voor een organisatie om de volgende fase te kunnen
bereiken.

Voor wie is deze eendaagse training Optimaliseren van testen in Agile omgevingen bedoeld?
De training is bedoeld voor professionals die bezig gaan met het invoeren of optimaliseren van Agile werkwijzen. Dit kunnen testmanagers, testspecialisten, testexperts, testers, SPI-consultants, QA managers en IT managers zijn, maar dus ook testers, ontwikkelaars,
ontwerpers en product owners. Feitelijk iedereen die in en om een Agile team iets te maken heeft of krijgt met testen. De training komt het
meest tot zijn recht voor deelnemers die de nodige kennis van en ervaring met testen hebben. Kennis van Agile werkwijzen is geen strikte
voorwaarde, maar is wel handig.
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Context Driven Testverbetering
Een flexibele aanpak voor testverbetering
Klassieke Test Process Improvement modellen passen niet meer één op één in de meeste organisaties. Een meer flexibele aanpak
voor testverbetering is vereist. Naast de toepassing van oplossingen, zoals bijvoorbeeld webtechnologie, cloud computing en mobiele
applicaties, verandert de manier waarop systemen worden ontwikkeld, getest en beheerd drastisch. Agile/scrum, continuous integration/
delivery, DevOps en ook Context Driven Testen zijn veelal al standaard. Effectieve testautomatisering is daarbij een randvoorwaarde.
De TI4-aanpakken en Context Driven Testverbetering voorzien in de selectie en vooral de continue toepassing van de meest geschikte
aanpak en afstemming daarvan. In feite wordt afhankelijk van de IT-context bepaald hoe het testen verbeterd wordt. Soms kan simpelweg
een bestaand model, zoals bijvoorbeeld TPI® Next, TI4Agile of TI4Automation worden toegepast. In andere gevallen past een combinatie
van (delen van) modellen en heuristieken voor testverbetering.
In deze eendaagse training Context Driven Testverbetering wordt, na een korte introductie van de meest populaire modellen voor testverbetering, het proces van selectie, assessment en vooral de daadwerkelijke implementatie van verbeteringen behandeld. De praktische
toepassing staat vanzelfsprekend voorop.

Voor wie is de training Context Driven Testverbetering bedoeld?
De training is bedoeld voor testmanagers, testcoördinatoren, testconsultants, testers, SPI-consultants, QA managers en IT managers die
geïnteresseerd zijn in de toepassing van TPI Next als referentiemodel.

Optimaliseren van testen met TPI Next
TPI Next® in al haar facetten
Testen heeft in de afgelopen decennia een vaste positie gekregen binnen softwareontwikkeling. Toch blijft het testproces altijd voor
verbetering vatbaar. Het TPI® (Test Process Improvement) model is een van de meest gebruikte referentiemodellen voor het in kaart
brengen van de huidige en de gewenste situatie van het testproces. Eind 2009 is TPI Next gelanceerd waarmee het originele Test Process
Improvement model op een aantal punten is verbeterd en aangepast aan de eisen van nu. De kracht van het originele model – aandachtsgebieden, niveaus en bijbehorende controlepunten en verbetersuggesties – is gebleven. Het TPI Next model kent daarnaast een meer
expliciete relatie tussen de prioriteiten van de testverbeteracties en de doelstellingen van het verbeterproces, die verder gaan dan alleen
het testproces.
Doelstelling van deze eendaagse training is de deelnemers inzicht te geven in hoe TPI Next ingezet kan worden om de huidige situatie
van een testproces in kaart te brengen en vast te stellen hoe het testproces verbeterd kan worden. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze
waarop TPI Next kan helpen bij het behalen van de gestelde doelen, rekening houdend met verschillende toepassingen en omgevingen.
Door een aantal opdrachten krijgen de deelnemers praktische vaardigheden met de toepassing van TPI Next. De deelnemers ontvangen
een exemplaar van het boek “TPI Next®, Business Driven Test Process Improvement”.

Voor wie is de training Optimaliseren van testen met TPI Next bedoeld?
De training is bedoeld voor testmanagers, testcoördinatoren, testconsultants, testers, SPI-consultants, QA managers en IT managers die
geïnteresseerd zijn in de toepassing van TPI Next als referentiemodel.
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TI4Automation: Geautomatiseerd testen tot een succes maken
De Polteq aanpak Test Improvement for automation (TI4Automation®) is dé aanpak die inzicht geeft in de mate waarin testautomatisering het team ondersteunt in softwareontwikkeling. Naast inzicht, helpt TI4Automation ook om testautomatisering gecontroleerd en in
logische stappen te verbeteren, zodat testautomatisering meer waarde levert aan het team.
De kracht van het model is de brede visie op testautomatisering die tot uiting komt in de verdeling in specifieke aandachtsgebieden. Elk
aandachtgebied heeft toegesneden controlepunten t.b.v. het stapsgewijs verbeteren. Over de aandachtgebieden heen liggen volwassenheidsniveaus die borgen dat de verbetering integraal wordt gerealiseerd. TI4Automation beoordeelt niet alleen de testautomatisering
zelf, maar kijkt ook naar de context, zoals de testomgeving(en), de werkwijze binnen ontwikkeling en de aanwezige tools, kennis en
vaardigheden. Hiermee borgt TI4Automation dat de context geen belemmering vormt voor groei in testautomatisering. Met deze aanpak
stelt TI4Automation u in staat de doelstellingen van testautomatisering daadwerkelijk te behalen.
Het doel van deze eendaagse training is inzicht geven in hoe TI4Automation ingezet kan worden om testautomatisering succesvol te verbeteren. De deelnemers krijgen niet alleen inzicht in het verbetermodel, maar doen ook meteen praktische ervaring op met de toepassing
ervan aan de hand van cases. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen waardoor ook eigen praktijkvraagstukken aan
de orde kunnen komen.

Voor wie is de training TI4Automation bedoeld?
De training is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het optimaliseren van geautomatiseerd testen. Kennis van en ervaring met
(de toepassing van) testautomatisering is een voorwaarde voor deze training.

“Ik weet nu, op een gestructureerde manier, waaraan we
kunnen gaan werken binnen
onze organisatie”
-Cursist TI4Automation
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Introductie testen
Basiskennis van het testen van informatiesystemen
Deze eendaagse training geeft een algemene introductie in testen van informatiesystemen in de meest ruime zin van het woord: van
klassieke legacy-systemen tot het testen van bijvoorbeeld standaardpakketten, websites, cloud-toepassingen en mobiele apps. In feite
wordt in algemene zin antwoord gegeven op het waarom, wat, wie, wanneer, waarmee, waar, hoe en hoeveel er getest moet worden.
Deze introductie in testen is mede daardoor uitermate geschikt om de bewustwording rondom testen te vergroten, zowel voor (potentiële)
testers, ontwikkelaars en projectmedewerkers als voor alle belanghebbenden rondom het testproces.
In de training worden de meest voorkomende verschijningsvormen van het testen behandeld, zowel de traditionele (gestructureerde)
methoden als de veel toegepaste methoden voor Agile/Scrum en het zogenaamde Context Driven Testen. De fasering van het testen en
enkele testtechnieken worden in de training behandeld.

Voor wie is deze training Introductie testen bedoeld?
Deze eendaagse training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met testen, zoals testers, testcoördinatoren, testmanagers, testconsultants, ontwikkelaars en beheerders.

Praktisch testen
Praktische handvatten voor elke software tester
De driedaagse training Praktisch testen behandelt de specifieke vaardigheden van een tester, zonder zich te binden aan een specifieke
methode of model.
De vaardigheden van de tester kennen een vakinhoudelijke kant en een mensgerichte (sociale) kant. De mensgerichte kant wint in de
moderne tijd aan belang. De training Praktisch testen behandelt om die reden niet alleen de vakinhoudelijke kant van de tester, maar
focust zich daarnaast op de belangrijke menskant van dezelfde tester (samenwerken met en ondersteunen van project- of teamgenoten).
De deelnemer krijgt zo een gebalanceerd beeld van testen die door middel van verschillende praktijkcases eigen gemaakt worden.

Voor wie is de training Praktisch testen bedoeld?
Deze praktijkgerichte training is vooral bedoeld voor de tester die in de moderne wereld de vakinhoudelijke kant van testen combineert
met een mensgerichte manier van werken. Na deze training kan de tester in elke situatie aan de slag met de geleerde vaardigheden.
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Praktisch coördineren van testen
Praktische handvatten voor testcoördinatoren
Gebaseerd op haar eigen ervaring heeft Polteq een training ontwikkeld voor coördinerende activiteiten die nodig zijn in elke testcontext,
van sequentiële tot en met iteratief – incrementele modellen.
Deze tweedaagse testcoördinatie training gaat in op de verschillende aspecten. Aan de ene kant komen de vakinhoudelijke aspecten aan
bod. Denk daarbij aan het aansturen van en afstemmen met teamleden. Aan de andere kant gaat deze training in op de menskant van het
coördineren: het bouwen van bruggen naar andere partijen en het ondersteunen van mensen in hun aandeel aan het project, de sprint of
de iteratie. De deelnemers krijgen op interactieve wijze en met veel oefening, praktische handvatten en tips en trucs aangereikt om hun
coördinerende werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Voor wie is deze testcoördinatie training bedoeld?
Deze tweedaagse testcoördinatie training is bedoeld voor testers die in hun werkzaamheden coördinerende activiteiten uitvoeren en die
op zoek zijn naar praktische handvatten om daarin (beter) te kunnen werken.

Context Driven Testen
Geen ‘one size fits all’ maar maatwerk testen; verleg je testhorizon voorbij TMAP en ISTQB.
In de afgelopen decennia is testen gegroeid van een ad-hoc/ongestructureerde activiteit tot een volwaardige discipline met visie, structuur en beschreven methodieken als TMAP en ISTQB. Is hiermee testen uitontwikkeld? Kan men door het toepassen van de processen
uit deze methodieken alle testuitdagingen aan? Niets is minder waar. Software dringt steeds meer door in ons dagelijks leven en wordt
steeds complexer. Daarnaast worden doorlooptijden van projecten alsmaar korter. Deze ontwikkelingen botsten steeds meer met testen
volgens genoemde (meer statische) methodieken. Van het testen wordt echter nog steeds verwacht dat het goed en grondig gebeurt.
Dit vraagt van de tester dat hij in staat is om mee te bewegen zodat hij binnen elke context het maximaal haalbare testresultaat bereikt.
Een voorwaarde voor succes is dat de tester zich bewust is van de beperkingen van procesmatig testen en dat hij nieuwe vaardigheden
aanleert om de uitdagingen het hoofd te bieden. Het succes van testen hangt steeds meer af van de mate waarin de tester als persoon in
staat is om zich aan te passen aan de situatie. Dit kan alleen als hij beschikt over de juiste inzichten, vaardigheden en kennis.
De training Context Driven Testen biedt deze inzichten en traint deze vaardigheden in twee fasen. Eerst leert en ervaart de deelnemer aan
deze training de beperkingen en valkuilen van procesmatig testen en leert hij de verschillende aspecten van de context waarbinnen hij
moet werken herkennen. Deze fase wordt afgesloten met een practicum dat voor velen een ‘eye opener’ is!
Vervolgens leert de deelnemer exploratory testing en session based test management, mind mapping en het nut en gebruik van heuristieken. De cursist past het geleerde ook toe in een praktische opdracht die garant staat voor de nodige hersengymnastiek.

Voor wie is de training Context Driven Testen bedoeld?
De training Context Driven Testen is bedoeld voor testers, testcoördinatoren en testmanagers maar ook voor andere IT-ers die in de
dagelijkse praktijk met testen te maken krijgen. Kennis van testen is een pre, maar geen vereiste.
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Gebruikers Acceptatie Testen (GAT)
Introductie testen voor gebruikers
Het acceptatietesten van nieuwe of aangepaste software door gebruikers is vaak een activiteit die even tussendoor wordt gedaan. De
Gebruikers Acceptatie Test (GAT) legt het in prioriteit vaak af tegen de waan van de dag. Toch is het een belangrijke activiteit, want de verantwoordelijkheid voor het testen van het goed functioneren van de software in de gebruikssituatie kan niet volledig worden afgewenteld
op de leverancier. Om deze redenen heeft Polteq de training Gebruikers Acceptatie Testen ontwikkeld.
Deze eendaagse training gaat in op de specifieke aspecten van gestructureerd acceptatietesten. Het geeft een algemene introductie in
het testen van informatiesystemen vanuit het perspectief van de gebruiker. De doelstelling van de training is om de deelnemers inzicht te
geven in het belang van testen, het testen te plaatsen in relatie tot de systeemontwikkeling van maatwerk en pakketten en om kennis op
te doen over de basisstappen van gestructureerd acceptatietesten.

Voor wie is de training Gebruikers Acceptatie Testen bedoeld?
Deze training is vooral bedoeld voor gebruikers die de rol van tester vervullen. Daarnaast wordt de training aangeraden aan testers en
testcoördinatoren die de gebruikersorganisatie ondersteunen bij het uitvoeren van de Gebruikers Acceptatie Test.

SCRUM Game
SCRUM iteraties in de praktijk
Het doel van deze eendaagse SCRUM game is om het nut en de valkuilen van testen binnen SCRUM zelf te ervaren. Er is in deze training
gekozen voor een ‘real life’ SCRUM-situatie waarin, via een aantal iteraties, een product getest moet worden dat aan een aantal kwaliteitseisen moet voldoen. Het hoofdbestanddeel van de SCRUM game wordt gevormd door het zelf uitvoeren van SCRUM-iteraties op
basis van User Stories.
Naast de iteraties is tijd ingeruimd voor een theoretische onderbouwing. We gaan in op de grondbeginselen van Agile en bespreken een
specifieke methode (SCRUM) om in een Agile context het testen te kunnen managen. Daarnaast bespreken we het principe van ‘business
value’, prioritering en technieken die het testen tot een effectieve waardevolle activiteit maken in een Agile context. Er is in deze training
gekozen voor een competitieve vorm, waarbij het werken volgens de SCRUM-methode en het vinden van fouten in het product, winst
oplevert.

Voor wie is de SCRUM game bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die in een agile omgeving werkt of gaat werken.
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Reviews en inspecties
Reviews en inspecties: een goed begin, het halve werk
Binnen steeds meer organisaties wordt het belang van het (vroegtijdig) reviewen van (tussen)producten onderkend. Fouten die door
reviews en inspecties worden ontdekt en opgelost, leveren namelijk een aanzienlijke besparing op ten opzichte van de ontdekking en
oplossing van deze fouten als ze pas tijdens het testen of zelfs pas in productie worden ontdekt.
Polteq heeft een tweedaagse training ontwikkeld die de deelnemers meeneemt in de verschillende soorten reviews die in de praktijk
veel worden gebruikt. Naast theoretische kennis doen de deelnemers ook praktische ervaring op in verschillende praktijkopgaven. Per
type review wordt aangegeven wat de activiteiten zijn die bij dit type horen. Naast de verschillende types reviews en inspecties, komt ook
aan bod wat er allemaal gereviewd kan worden. Er wordt aandacht besteed aan het reviewen van ontwerpproducten, maar ook wordt
ingegaan op het reviewen van producten die vanuit het testproces worden opgeleverd, zoals testscripts, testplannen en testrapporten.

Voor wie is de training Reviews en Inspecties bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft, of te maken krijgt, met het reviewen van (tussen)producten zoals bijvoorbeeld
functionele beschrijvingen, maar ook testproducten.

End to End (E2E) testen
E2E testen: testen over de grenzen van systemen en organisaties heen
Systemen worden complexer, worden meer aan elkaar gekoppeld en automatisering dringt steeds verder door in het dagelijks leven en
in processen binnen en buiten organisaties. Agile ontwikkeling, SOA, Cloud en uitbesteding maken het testen van de samenhang tussen
systemen bovendien alleen maar complexer en kritischer.
Het testen van interfaces en het testen van de integratie tussen systemen is al aardig ingeburgerd. Maar daarmee worden belangrijke
risico’s in de samenhang tussen processen, daadwerkelijk gebruik en de systemen niet volledig gedekt. E2E testen (End to End testen),
het beoordelen van de samenhang tussen het gehele systeemlandschap en de uiteindelijke processen, moet die risico’s afdekken.
E2E testen is iets anders dan systeemtesten of zelfs systeemintegratietesten.
• Voor een E2E test is vaak geen duidelijke en complete testbasis voorhanden en moeten E2E testers zelf de samenhang tussen
processen en het systeemlandschap inventariseren.
• Bij het ontwerpen van testgevallen zijn de traditionele testtechnieken niet toereikend.
• Het E2E testteam bestaat uit E2E testers, maar ook ervaren gebruikers, beheerders en ontwerpers maken er deel van uit.
• Traditionele planningstechnieken zijn ongeschikt voor een E2E test: er zijn te veel variabelen.
Deze eendaagse training gaat in detail in op deze en andere aspecten van E2E testen. Hierbij is de door Polteq ontwikkelde E2E testaanpak het uitgangspunt. Aan de hand van realistische casussen (eventueel door de cursisten zelf aan te dragen) wordt geoefend in de
belangrijkste activiteiten.

Voor wie is de training End to End testen bedoeld?
Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het testen van complexe, systeemoverstijgende en organisatie-overstijgende processen. Van de deelnemers aan de training wordt verwacht dat ze ervaring hebben in het testvak.
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Exploratory testen
Testen als een creatieve, menselijke tester
In het huidige Agile werken ligt de nadruk bij testen heel sterk op testautomatisering. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat computers alleen maar datgene doen wat ze is opgedragen. Ze zijn dus sterk in het vaststellen van afwijkingen op het verwachte gedrag. Echter,
in elk product van enige complexiteit is het onmogelijk om het volledige gedrag van te voren te voorspellen! Met alleen geautomatiseerde
tests is er een grote kans dat we belangrijke bugs missen, omdat we er niet naar op zoek gaan, omdat we ze niet verwachten! Er mist dus
nog een belangrijke component in de agile teststrategie als men alleen geautomatiseerd test.
ECHT goed testen ontstaat als men -naast geautomatiseerd testen- het product onderzoekt en uitdaagt op een creatieve manier. Dan
kijk je niet alleen of het product doet wat het doen moet, maar ook of het product onverwacht gedrag bezit en of het robuust is. Door het
product kundig te onderzoeken kan men het product ECHT leren kennen en ook productgedrag ontdekken waarvan je niet weet dat je het
niet weet, maar dat zomaar erg ongewenst kan zijn! Dit is het terrein van de creatieve, menselijke tester, dit is het vakgebied exploratory
testen!
In de training exploratory testen leren de deelnemers op een interactieve wijze de theorie en vaardigheden om professioneel exploratory
te testen zodat zij meer waarde kunnen toevoegen aan het team en aan het product door de belangrijke bugs te vinden die een computer
niet kan vinden. Met exploratory testen wordt testautomatisering gevoed met belangrijke, nieuwe testideeën. Daarnaast zijn de deelnemers aan deze training in staat om aan sceptici van exploratory testen uit te leggen wat het verschil is tussen professioneel exploratory
testen en monkey/JanBoerenFluitjes testen.
Wil je weten wat je nog niet weet over exploratory testen, wil je ervaren hoeveel effectiever en leuker testen wordt als je je creatieve kant
mee laat testen, dan is dit de training voor u! Geef je op voor twee dagen vol praktisch toepasbare theorie en heel veel oefeningen met
een uitdagend Lego Mindstorms product.

Voor wie is de training Exploratory testen bedoeld?
Deze training is bedoeld voor beginnende testers, gecertificeerde testers die in een agile team moeten gaan werken, product owners die
beter willen leren accepteren, testautomatiseerders die de dekking van hun tests willen verbeteren en testcoördinatoren en testmanagers
die hun teststrategie willen verbeteren.
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Algemene informatie
Onze opleidingsbrochure geeft een compleet overzicht van de Polteq testopleidingen met open inschrijving.
De standaardopleidingen kunnen ook op locatie gegeven worden; al vanaf 5 deelnemers een aantrekkelijke optie!
Daarnaast worden regelmatig klantgerichte maatwerktrainingen verzorgd, waaronder een speciale training om professionals op te leiden
tot testengineer.
Alle opleidingen kunnen worden gegeven in de Engelse en de Nederlandse taal.
Alle Polteq trainers zijn gecertificeerd en geaccrediteerd voor de trainingen die zij geven. Daarnaast is Polteq door ISTQB, iSQI, IREB en
Exin geaccrediteerd als opleider en 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 trainingen krijgen de deelnemers van ons een voucher waarmee zij naar keuze klassikaal of online examen
kunnen doen.
Voor de ISTQB Advanced examens geldt dat het bezit van het ISEB/ISTQB Foundation certificaat een vereiste is om examen te mogen doen. Bovendien moeten deelnemers 18 maanden operationele testervaring 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.
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
Aan het einde van de IREB training Certified Professional for Requirements Engineering ontvangt u een voucher waarmee u online
examen kunt doen.
CABA
Aan het einde van de iSQI training Certified Agile Business Analysis (CABA) ontvangen de deelnemers een voucher waarmee zij
online examen kunnen doen.
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Elke opleiding is inclusief:
instructie door een Polteq trainer
lesmateriaal
boek (indien van toepassing)
lunch (indien van toepassing)
certificaat van deelname.

Inschrijven en verzoek om meer informatie
Voor al onze trainingen kun je je online inschrijven op onze website: www.polteq.com.
Wil je meer informatie of heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar opleidingen@polteq.com.
Uiteraard kun je ons ook telefonisch bereiken: +31 (0) 33 277 35 22 (Nederland) of +32 (0) 16 39 48 04 (België).
Korting
Bij deelname van meer dan 4 cursisten van hetzelfde bedrijf wordt 10% groepskorting gegeven, bij meer dan 8 cursisten zelfs 20%.
Annuleren
Kosteloos tot 10 werkdagen voor de startdatum. Bij annulering tussen 10 en 5 werkdagen vóór aanvang van de training is 50% van het
trainingsbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen vóór aanvang van de training is het volledige trainingsbedrag verschuldigd. Verplaatsing van deelname aan de training naar een ander moment geldt als annulering.
Voorwaarden
De algemene bepalingen en voorwaarden voor diensten op het gebied van trainingen en opleidingen door Polteq Test Services B.V. zijn
van toepassing. Prijswijzigingen voorbehouden.
Polteq vestigingen
Alle trainingen vinden plaats in onze trainingsruimtes in ons hoofdkantoor in Amersfoort (Nederland) of ons kantoor in Leuven (België).
Op aanvraag kunnen de trainingen ook plaatsvinden bij jou op locatie.

Online en hybride trainingen
Onze testtrainingen worden – waar mogelijk – in hybride vorm aangeboden. Dit betekent
dat je kunt kiezen of je fysiek bij de training aanwezig wilt zijn in onze opleidingsruimte
in Amersfoort, óf dat je vanaf je eigen locatie wilt inloggen en zodoende online aan de
training deelneemt. Het aantal deelnemers dat de training bij ons op kantoor kan volgen,
is echter wel afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het Corona
virus te voorkomen..

TI4Agile® en TI4Automation® zijn geregistreerde merknamen van Polteq.
TPI® (Next) en TMAP® (Suite) zijn geregistreerde merknamen van Sogeti.
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