Leertraject naar Werk

Software Tester
Het Leertraject naar Werk Software Tester zorgt voor een gedegen fundament en kan worden
beschouwd als dé basisopleiding op het gebied van software testen. Na het volgen van het complete
leertraject ben je in staat op een gestructureerde manier, efficiënt en effectief te testen volgens de
TMap Suite methode. Daarnaast leer je het nodige over testautomatisering waarvan de toepassing
door de opkomst van ‘agile ontwikkelmethodiek’ in een stroomversnelling is geraakt.
Doelstelling
ITvitae heeft het doel om talenten met autisme te
begeleiden naar een passende en duurzame baan als ICTspecialist. Belangrijk middel hierbij is het Leertraject naar
Werk met de onderdelen: assessment, ICT-leertraject,
werkervaringsplaats, coaching en een baanbemiddeling.

Programma 2018
Software Tester TMap Suite







diagnose autisme
aantoonbare ICT-affiniteit en -ervaring
studievaardig, ook in het Engels
zelfstandig kunnen werken en reizen
werknemersvaardigheden

Investeringsoverzicht
Leertraject naar Werk*)

Bedragen
incl. BTW

4 weken

Instroomfase:
Talentscan

ICT-opleidingsprogramma
TMap Suite (Centric)

4 maanden

Assessmentfase:
Assessment
Lesgeld

€ 1.200,€ 200,-

Werkervaringsplaats
incl. coaching

6 maanden

Opleidingsfase:
ICT-opleidingsprogramma
Lesgeld

€ 6.700,€ 800,-

Assessment
MTA Software Dev.Fundamentals

Leerniveau
Klassikale les
combinatie theorie en praktijk
Locatie opleiding

einddoel
mbo - hbo
3 dgn per week
ITvitae Amersfoort

Aantal deelnemers

10 per groep

Startdatum

1 mei 2018)*

*) Bij voldoende deelnemers

Aanmelden Interesse-formulier
Wil je aan de slag als ICT-specialist en voldoe je aan de
voorwaarden? Meld je dan aan voor een kennismaking via:
www.itvitae.nl/interesse

€ 125,-

*) inclusief studiemateriaal, examens,
werkervaringsplaats, coaching en baanbemiddeling.

Voor kandidaten met een UWV-gerelateerde
uitkering bestaat de mogelijkheid dat UWV
(een deel van) de opleiding financiert.
Geïnteresseerden met een andere uitkering
wordt geadviseerd eerst te informeren bij hun
gemeente of hier mogelijkheden voor zijn.
ITvitae biedt geen scholing in de klassieke zin, maar
faciliteert het proces naar werk.
ITvitae is geen zorginstelling. Mocht er behoefte zijn
aan steun buiten het Leertraject naar Werk, dan moet
de kandidaat hier zelf zorg voor dragen bij de daarvoor
bestemde organisaties.

Meer informatie: itvitae.nl

Aan de vermelde prijzen en data kunnen geen rechten worden ontleend. 12102017

Baanbemiddeling

1

Doelgroep en voorwaarden

Software Tester TMap Suite Leertraject naar Werk
Assessmentfase
1

MTA Software Development
Fundamentals
Training

2
Examen
98-361
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Assessmentfase 4 weken

Opleidingsfase
3

4
TMap Suite
Centric Training

5
Examen
TMap Suite

Software Tester training 4 maanden

Werkervaringsplaats
inclusief coaching

6 maanden

Einddoel
Baan-bemiddeling
inclusief coaching

2

Duurzaam en betaald werk

Meer informatie: itvitae.nl

