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Beste lezer(es),
De International Software Testing Qualifications Board heeft op 12 oktober 2007 de “ISTQB
Certified Tester Advanced Level syllabus” gepubliceerd. Met deze syllabus heeft de ISTQB
het tweede certificeringsniveau ingevuld nadat op 1 juli 2005 de “ISTQB Certified Tester
Foundation Level syllabus” al was uitgekomen. Momenteel wordt gewerkt aan het derde
certificeringsniveau, het “Expert Level”, waarvan de syllabus naar verwachting in het derde
kwartaal van 2008 zal worden gepresenteerd.
De ervaringen met de Foundation Level syllabus zijn goed, tot en met 2007 hebben in België
en Nederland in totaal ruim 5000 kandidaten het examen met goed gevolg afgelegd.
Momenteel wordt in België en Nederland de certificering volgens de ISTQB Advanced Level
syllabus opgestart. De BNTQB heeft gemerkt dat er verwarring is ontstaan over dit tweede
certificeringsniveau. Met deze brief willen wij helderheid scheppen over de nieuwe situatie.
De Advanced Level syllabus omvat drie modules voor verschillende functiegebieden:
•
Advanced Level Test Analyst
•
Advanced Level Technical Test Analyst
•
Advanced Level Test Manager
Wanneer iemand alle drie de certificaten heeft behaald komt deze in aanmerking voor het
“ISTQB Full Advanced Test Professional” certificaat.
Overgangsregeling: Elk certificaat dat op basis van de “ISEB Practitioner Certificate in
Software Testing” syllabus (versie 2001) is behaald wordt erkend als “ISTQB Full Advanced
Test Professional” certificaat.
De examens voor ISTQB Advanced Level zullen in België en Nederland vooralsnog door het
Britse exameninstituut ISEB worden afgenomen, zoals in de afgelopen periode ook de
ISTQB Foundation Level examens door ISEB zijn afgenomen. Het eerste Advanced Level
examen in België en Nederland zal naar verwachting in juni 2008 worden afgenomen.
Verwarring is ontstaan omdat ISEB, parallel aan de ISTQB Advanced Level, een nieuwe
versie van de ISEB Practitioner Level syllabus heeft gepubliceerd. Deze nieuwe versie wordt
in geen enkel land buiten het Verenigd Koninkrijk erkend en derhalve ook niet door ISTQB.
En ook binnen het Verenigd Koninkrijk vindt het slechts in zeer beperkte mate navolging.
Verder heeft ISEB in een publicatie aangegeven dat er verschil in niveau zou zitten tussen
beide certificeringsprogramma’s, waarbij het ISTQB Advanced Level van een lager niveau
zou zijn. De BNTQB heeft op basis van de beschikbare documentatie vastgesteld dat ISEB
niet duidelijk kan maken waarom de resultaten van een opleiding volgens haar syllabus van
een hoger niveau zouden zijn dan volgens de ISTQB Advanced Level syllabus.
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De BNTQB hecht er aan om in deze brief duidelijk te stellen dat zij voor België en Nederland
alleen de ISTQB Advanced Level certificaten erkent als tweede certificeringsniveau voor
softwaretesters.
De examinering voor het Advanced Level gebeurt door middel van meerkeuzevragen.
Diverse mensen hebben ons gevraagd of dit de waarde van het certificaat niet vermindert
omdat bij het Advanced Level het toetsen van vaardigheden belangrijk is. Ons is gebleken
dat ook het toetsen van vaardigheden met scenario gebaseerde meerkeuzevragen
uitstekend mogelijk is. De zwaarte van het Advanced Level examen zal daarom zeker
vergelijkbaar zijn met het voormalige ISEB Practitioner examen. De examens zullen worden
opgesteld in nauwe samenwerking met gespecialiseerde instituten die veel ervaring hebben
met het toetsen van praktische vaardigheden en kennis door middel van meerkeuzevragen.
Daarnaast heeft examinering met meerkeuzevragen het voordeel dat het beoordelen van de
examens met een beperkte inspanning kan gebeuren waardoor de doorlooptijd en de kosten
van de beoordeling op een aanvaardbaar niveau kunnen blijven. Verder zorgt het gebruik
van meerkeuzevragen dat de beoordeling objectief is en voor alle examenkandidaten gelijk.

Wij vertrouwen er op met deze brief duidelijkheid te hebben gegeven over de certificeringsniveaus voor test professionals in België en Nederland.
Heeft u naar aanleiding van deze brief, of in het algemeen, vragen aan de BNTQB neemt u
dan contact met ons op via info@istqb.nl.

Met vriendelijke groet,
Stichting Belgium and Netherlands Testing Qualifications Board
Het bestuur: Chris van Bael, Stephanie van Dijck, Rik Kochuyt, Han Toan Lim, Rik Marselis
(penningmeester), Meile Posthuma (voorzitter), Marjolein Steyerberg (secretaris), Erik van
Veenendaal (vice-voorzitter).

De stichting “Belgium and Netherlands Testing Qualifications Board” heeft als doel:
“Het behartigen van de belangen van Belgische en Nederlandse (software)testers in het streven te
komen tot één (internationaal) certificeringsprogramma voor testen.”
Hierbij streven wij er naar de kwaliteit van het testen te verhogen door testcertificering onder de
aandacht te brengen als een goede stap naar meer professionaliteit en uniformiteit op testgebied.
De BNTQB is één van de 36 memberboards van de ISTQB.
Meer informatie kunt u vinden via de volgende websites:

WWW.BNTQB.BE WWW.BNTQB.NL WWW.ISTQB.NL en WWW.ISTQB.ORG
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