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ICT-Leertraject naar Werk 

Software Test Engineer 
Het ICT-Leertraject naar Werk Software Test Engineer 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 hoogfunctionerend 
autisme en/of hoogbegaafden (vaak uitgevallen in het reguliere 
onderwijs) te begeleiden naar een duurzame betaalde baan als 
ICT-professional, ongeacht de vooropleiding. Belangrijk middel 
hierbij is het intensieve ICT-Leertraject naar Werk. In een kleine 
groep werk je onder begeleiding aan je ICT-specialisatie. Na het 
opleidingstraject volgt een werkervaringsplaats en baan-
bemiddeling. Gedurende het hele traject word je gecoacht. 
Einddoel: aan het werk als ICT-professional. 

*) Bij voldoende deelnemers 
 

 

PROGRAMMA 2020 
Software Test Engineer TMap Suite 

Assessment 
MTA HTML5 Fundamentals, Python  

MTA Database Fundamentals 

3 maanden 

ICT-opleidingsprogramma 
Scrum, Agile, TMap Suite 

Test Automation 

 
3 maanden 
1–2 maanden 

Werkervaringsplaats  
incl. coaching 

2–6 maanden 

Detachering 
incl. coaching 

12–18 maanden 

Baanbemiddeling einddoel 

Leerniveau  hbo 

Klassikale les 
combinatie theorie en praktijk 

3 dagen per week  

Locatie opleiding ITvitae Amersfoort 

Aantal deelnemers 10 per groep 

Startdatum 7 april 2020*) 

Doelgroep en voorwaarden 
• hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafd 
• aantoonbare ICT-affiniteit en -ervaring  
• studievaardig, ook in het Engels 
• zelfstandig kunnen werken en reizen 
• goede werknemersvaardigheden 
• deelname Talentscan € 690,- incl. btw 

(particulieren 50% korting = € 345,- incl. btw). 
 

Kosten Leertraject naar Werk 
 Bedrag  

incl. btw 

Assessment 
ICT-opleidingsprogramma 

€ 1.600,- 
€ 7.300,- 

––––––––––––––––– 

Facturatie aan deelnemer *) € 8.900,- 

*) Bedrag is inclusief: studiemateriaal, praktijkcases, 
examens, coaching, rapportage-en presentatie-
techniek, gastsprekers en baanbemiddeling.  
De kosten voor het hele traject zijn in werkelijkheid 
hoger. ITvitae financiert namelijk de helft van de 
kosten voor. Dit bedrag wordt vereffend in de 
detacheringsperiode. De kandidaat ontvangt dan 
een marktconform salaris. 

 
Voor kandidaten met een UWV-gerelateerde uitkering 
bestaat de mogelijkheid dat UWV (een deel van) de 
opleiding financiert. Kandidaten met een andere 
uitkering wordt geadviseerd te informeren bij hun 
gemeente of hier mogelijkheden voor zijn.  
Bij uitzondering verleent ITvitae een lening voor 
kandidaten die onvoldoende financiële middelen 
hebben zie procedure: itvitae.nl/studiefondsaanvraag. 
 
ITvitae is geen zorginstelling. Mocht er behoefte zijn aan 
steun buiten het leertraject, dan moet de kandidaat hier 
zelf zorg voor dragen bij daarvoor bestemde instanties.  
 

Aanmelden Interesseformulier 
www.itvitae.nl/interesse 
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https://itvitae.nl/
https://itvitae.nl/studiefondsaanvraag
https://itvitae.nl/interesse
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 Software Test Engineer  ICT-Leertraject naar Werk  

Test 
Automation 

MTA HTML5 
Fundamentals 

training 

Assessmentfase 

Opleidingsfase 

3 maanden 

2–6 maanden  

 

Baanbemiddelingsfase 

Aan de inform
atie uit dit docum

ent kunnen geen rechten w
orden ontleend. 03092019 

Examen 
98-375 

1 2 

3 maanden 

Examen 
TMap Suite 

Werkervaringsplaats  
+ coaching  

11 

9 

Duurzaam en betaald werk  
externe arbeidsovereenkomst 

Detachering  
+ coaching 

itvitae.nl 

12 

12–18 maanden 

 

einddoel 

 

MTA Python 
training 

3 

Scrum  
Agile 

7 

Examen 
98-381 

MTA Database 
Fundamentals 

training 
Examen 
98-364 

5 6 4 

TMap Suite 
Vijfhart training 

8 10 

1–2 maanden 

https://itvitae.nl/

