
Algemene informatie
 De standaardopleidingen kunnen ook bij u op locatie gegeven worden; al vanaf 5 deelnemers een aantrekkelijke optie!
  Daarnaast verzorgen wij klantgerichte maatwerktrainingen, 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 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 wordt u hier tijdig van op de hoogte 
gebracht.

ISTQB 
Na afloop van de ISTQB trainingen krijgt u van ons een voucher waarmee u naar keuze klassikaal of online examen kunt 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 naar keuze klassikaal 
of online examen kunt doen.

CABA
Aan het einde van de iSQI training Certified Agile Business Analysis (CABA) ontvangt u een voucher waarmee u naar keuze klassikaal of online 
examen kunt doen.

TI4Agile® en TI4Automation®  zijn geregistreerde merknamen van Polteq.

TPI® (NEXT) en TMAP® (Suite) zijn geregistreerde merk namen van Sogeti.
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Onze testtrainingen worden – waar mogelijk – in hybride vorm aangeboden. Dit betekent dat u kunt kiezen of u fysiek bij de training aanwezig 
wilt zijn in onze opleidingsruimte in Amersfoort, óf dat u vanaf uw eigen locatie wilt inloggen en zodoende online aan de training deelneemt.  

Zijn er voor een training op de website (nog) geen datums ingepland, neem dan even contact op met onze afdeling Opleidingen. Hier kan men 
u vertellen wanneer een volgende training plaatsvindt.


