De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. De IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

TMap® Suite Test Master
De wereld van IT verandert snel. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Dit heeft niet alleen betrekking op
technologie, maar ook op de manier van werken. Time to market en kostenreductie worden met de dag
belangrijker. Met een mensgedreven en kwaliteitsgerichte aanpak bieden deze manieren van werken juist kansen
om de kwaliteit van software te verbeteren. De TMap® Suite, met daarin TMap® HD – de mensgerichte en
kwaliteitsgedreven aanpak, TMap NEXT® en de building blocks, bevat alles wat organisaties nodig hebben om de
kwaliteit van software te verbeteren. In de training TMap® Suite Test Master krijgt u inzicht in hoe u als Test
Master de onderdelen van de TMap® Suite succesvol in goede banen kunt leiden.
Doelgroep
Bent u in de praktijk bezig met testmanagement
activiteiten en bent u bijvoorbeeld werkzaam als
testmanager, testcoördinator, testconsultant of
testadviseur? Of wilt u graag uw kennis uitbreiden
met kennis over de testmethode TMap Suite? Dan is
de training TMap® Suite Test Master de juiste
training voor u!
Leerdoelen
Na deze training heeft u kennis van o.a. de
volgende begrippen en bent u in staat deze
begrippen te verwoorden:
-

Certificering
Na de training ontvangt u het certificaat van
deelname. Indien u na de training het examen met
goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u tevens het
certificaat TMap Suite Test Master.
Duur en tijden
De training duurt 3 dagen. De dagen starten om
09.00 uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.

Introductie TMap
Examenspecificaties
Managen Overall Testactiviteiten:
Mastertestplan
Testen en Agile
Business Driven Test Management
TMap Human Drive
Quality Driven / Human Driven
Testbegroting en Test Infrastructuur
Testorganisaties en Testomgevingen

Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 1.250,-.
Deze prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie,
thee en lunch en exclusief examengeld en BTW.
Voor actuele examenprijzen verwijzen wij u naar
onze website.

De theorie wordt afgewisseld met oefeningen en
examenvoorbereiding.
Voorkennis
Voorkennis op het niveau van de module TMap®
Suite Test Engineer is gewenst. Uitgebreide ervaring
met gestructureerd testen is gewenst.
Materiaal
Het materiaal dat bij deze training hoort, wordt
digitaal geleverd. Naast het digitale
trainingsmateriaal ontvangt u het eBook "TMap
Suite Workbook 2016".

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands. Het
digitale trainingsmateriaal, het boek en het examen
zijn beschikbaar in het Nederlands.

Docenten en locaties
De kosten voor deze training bedragen € 1.250,-.
Deze prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie,
thee en lunch en exclusief examengeld en BTW.
Voor actuele examenprijzen verwijzen wij u naar
onze website.
European Competence Framework (e-CF)
Deze training sluit aan op het e-Competence
Framework. Op onze site kunt u vinden welke
kenniscomponenten van het framework tijdens de
training worden behandeld. Meer informatie over
het e-CF vindt u hier terug.

_______________________________________________________________________________________
Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

