
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ISTQB® Certified Tester – Foundation Level	
In november 2002 is de International Software 
Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met 
onder andere als doel een verdere internationalisatie 
en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s 
tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een 
volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend 
ISTQB certificatieschema. Deze driedaagse 
geaccrediteerde 
 
 
Deze training betreft een basistraining testen en is geschikt voor iedereen 
die te maken heeft met testen en meer over de concepten van testen wil 
weten. Maar ook voor IT professionals die zich in het testvak willen 
ontwikkelen, zoals o.a. projectmanagers, kwaliteitsmanagers, business 
analisten en management consultants. Er is geen specifieke voorkennis 
vereist voor deze training. 
 
Literatuur 
Het boek Software Testing, An ISTQB-BCS Certified Tester  
Foundation guide ontvangt u bij aanvang van de training. 
  
 
Examen 
Deze training bereidt u voor op het officiële examen ISTQB® Certified Tester 
– Foundation Level. Het examen kan optioneel worden afgelegd. 
 

training bereidt u voor op het examen ‘Foundation 
Certificate in Software Testing’ en voldoet aan de 
eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. U leert 
over test principes & standaards, test management, 
test fasering, reviews en inspecties en 
testtechnieken zowel voor white-box als black-box 
testen en testtools. 
 
Doelgroep 
De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij 
softwaretesten en u verder wilt verdiepen in het vak. Zoals o.a. testers die 
zich verder willen verdiepen in het gestructureerd testen. Gebruikers, 
ontwikkelaars en beheerders die zich bezig houden met het testen van 
informatiesystemen en softwareproducten. Kwaliteitsfunctionarissen en 
projectmanagers die zich willen verdiepen in gestructureerd testen en het 
definiëren van teststandaards. 
 
Onderwerpen 
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze training: 

• Fundamenten van testen 
• Testen en ontwikkelmethoden 
• Statische technieken 
• Test ontwerp technieken 
• Testmanagement 
• Tools 

 
Duur 
3 dagen     
 
 
 
 


