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

  Daarnaast verzorgen wij ook klantgerichte maatwerktrainingen, waardoor de training nog beter aansluit op de behoefte van jouw  

organisatie en het kennisniveau van de medewerkers.

 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 en IREB 

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 krijg je van ons een voucher waarmee je 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 moet je als deelnemer 18 maanden operationele testervaring hebben om het examen te mogen afleggen.

Voor ISTQB Agile Tester Extension, Mobile Application Testing en ISTQB Usability Testing geldt dat het bezit van het ISTQB Foundation 

certificaat een vereiste is om het betreffende certificaat te ontvangen.

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 ontvang je een voucher waarmee je naar keuze 

klassikaal of online examen kunt doen.

CABA

Aan het einde van de iSQI training Certified Agile Business Analysis (CABA) ontvang je een voucher  

waarmee je naar keuze klassikaal of online examen kunt doen.

Informatie & voorwaarden.
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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

Annuleren kan 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 trainings- 

bedrag ver schuldigd. Verplaatsing van deelname aan de training naar een ander moment geldt als annulering.

 

Voorwaarden

Alle vermelde prijzen zijn per persoon en exclusief BTW. De algemene 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). Bijna alle trainingen die in Amersfoort gegeven worden, kunnen 

naar keuze ook geheel of gedeeltelijk online vanaf je eigen locatie gevolgd worden. 

Op aanvraag kunnen de trainingen ook plaatsvinden bij jou op locatie. 

Internationale teams

Alle trainingen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. 

Dit maakt het voor meertalige en internationale teams mogelijk om vanaf 

verschillende (buitenlandse) locaties in te loggen en gezamenlijk een 

training te volgen.
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