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Context Driven Testverbetering

heeft een aanleiding zoals een behoefte (+) of een knelpunt (-)

Hoe kunnen we het testen 

op een hoger plan brengen 

in de agile teams?

Testen duurt te lang,

hoe kan dat sneller?

Kunnen jullie bevestigen 

dat onze testgroep 

inderdaad erg goed is?

Onze klanten zijn niet 

tevreden, waarom vinden 

wij deze fouten niet zelf?

Onze velocity gaat omlaag. 

Hoe kunnen wij meer 

testen automatiseren? 

Hoe kan Testservices 

bijdragen aan de 

doelstellingen v.d. afdeling?



Context Driven Testverbetering

heeft een aanleiding zoals een behoefte (+) of een knelpunt (-),

krijgt doelstellingen mee om deze op te lossen,

binnen een gegeven aandachtsgebied,

met een aanpak,

die zich laat sturen door de context,

als basis voor een onderzoek,

dat leidt tot een rapport,

met verbetervoorstellen,

die worden geïmplementeerd en

waarvan het effect wordt geëvalueerd
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Wanneer zijn we succesvol?

We in staat zijn een visie op 

testen te ontwikkelen

Minder fouten in productieVerbetervoorstellen in 

logische volgorde

Lagere testkosten

Onze testdebt structureel 

wordt verlaagd
Inzicht in vergelijking met 

andere organisaties
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DevOps

Prototyping

Context Driven Testing

Behavior Driven Development

Model Based Testing

Lean

W-model

Rapid Software Test 
Management

Spiral model

(Acceptance) Test 
Driven Development

Exploratory

Agile SCRUMContinuous Integration

V-model

Rapid Software Testing

Continuous Delivery

KanBan

ISTQB

Waterfall

Rapid Application 

Development

Iterative

XP

TMap (Next)

Not on this list…

Internet of Things

Mobile

Virtualization

SOA

Localization

Cloud

Devices

Packages

Social media

Big Data

Web

API
Legacy

Testing as a Service AcceptatieSysteemtesten
Kantoor

automatisering

Een of meer test 
types

Center of Excellence

Project X
Ketentest

Afdeling Y
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Algemene modellen

Specifieke focus

Heuristieken

Kies / combiner wat past en bijdraagt

...

TMMI

GQM

TPI Next

...

Belbin
TI4 

Automation

TI4Agile

...

Heuristieken

Experience
based

Good
Practices

…

Interviews

Idea	raising sessions

Heuristics

Study

…

…

Walk	around

Test	along

Attend meetings

Feedback	and react

…
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Het onderzoek: een beeld ontstaat

Praatplaatjes

Leidende thema’s

Mensen in hun kracht zetten

Bijsturen en inzoomen

Assessment

‘Speak to management first’

‘Follow the problems 
(exploration)’

‘Ask open questions’

Heuristics

‘Seeing is believing’

‘(Don’t) Jump to conclusions’

‘The Period Of The Great 
Confusion’



Wat is het resultaat?

13

Managementpresentatie

Afdelingspresentatie

Ondersteunend rapport

Concrete voorstellen voor actie afgestemd op doelgroep

Reporting

‘Iterate with stakeholders’

‘Identify quick wins’

Management presentation

Heuristics

‘Department workshop’

‘A picture is worth a 1000 
words’

Department presentation 
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CDTV op basis van ‘vermoedens’

Analyse van uitgevoerde assessments

Wat zijn vaak voorkomende bevindingen?

Wat zijn daarbij in het algemeen de oplossingen?

Welke belangrijke pijler van succesvol testen in agile 

context hoort hierbij?

heuristiek
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Groepen ‘vermoedens’ bij TI4Agile

Basics of testing

Test management and strategy

Planning, estimation, realization

Test profession and teamwork

Test automation, unit tests, testing pyramid

Test environment

heuristiek



Basics of testing

It is not known what the most riskful use cases for the 

customer are and/or tests are not prioritized.

No test design techniques are used to get a specific test coverage.

Too much time is spent on writing test cases.

Testing is not done according to customer scenario's.

The team has not enough domain knowledge to validate the 

software.

There are no acceptance criteria for the customer requirements / 

user stories

Test design is difficult because the system design is not clear.

vermoeden



Succesvol testen in agile context vergt

betrokken stakeholders met het mandaat om te 
bepalen wat er ontwikkeld moet worden met welke 

prioriteit en voorzien van acceptatiecriteria

basis



Succesvol testen in agile context vergt

een testproces

• dat voor iedereen helder en bekend is

• waarbij de testinspanning gestuurd wordt door (ook non-

functional) productrisico’s

• waarbinnen acceptatietesten in is geïntegreerd

• waarbinnen het afronden van testen onderdeel is van de 
DOD

basis



Basics of testing

It is not known what the most riskful use cases for the 

customer are and/or tests are not prioritized.

No test design techniques are used to get a specific test coverage.

Too much time is spent on writing test cases.

Testing is not done according to customer scenario's.

The team has not enough domain knowledge to validate the 

software.

There are no acceptance criteria for the customer requirements / 

user stories

Test design is difficult because the system design is not clear.

suggesties



Basics of testing

It is not known what the most riskful use cases for the customer are and/or 

tests are not prioritized.

Observatie: Het team volgt een bepaalde manier van testen, waarbij alle user stories op dezelfde manier 
worden benaderd. Welke tests in de verdrukking komen als de deadline nadert, is 

willekeurig: net welke dichtbij de deadline nog niet gedaan zijn.

Nadelig effect: Het product wordt opgeleverd terwijl onvoldoende bekend is of er problemen zijn in 
belangrijke onderdelen of functies.

Maatregelen: - Bepaal met stakeholders de productrisico's bij de user stories;
- Bij scrum kan dit in de backlog refinement en bij de backlog grooming

- Gebruik dit bij de planning van het werk

- Hoge risico's leiden tot een hoge testinspanning
- Wanneer de testdekking bij hoge risico's in gevaar komt, is overleg met 

stakeholders nodig om nadere keuzes te maken.

- Voor het testen van lage risico's zetten we minder 'resources’ in
- Wanneer de testdekking bij lage risico's ook dan nog in de knel komt, wordt dat 

wel gemeld, maar niet geëscaleerd naar de stakeholders.

Testeducatie

voorbeeld

CDTV hulpkaart



Test management and strategy

There is no generic test approach.

DOD does not include testing.

Acceptance testing is not part of the sprints/iterations.

Software is 'thrown over the wall' to the customer.

There is no (test) reporting about the product, the testing done and 

the quality of the testing done

It is not clear what bugs are found, what areas of the software are 

less stable/are of less quality than others.

Customers don't know what has been tested.

vermoeden
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There is no generic test approach.

DOD does not include testing.
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Software is 'thrown over the wall' to the customer.

There is no (test) reporting about the product, the testing done and 

the quality of the testing done
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CDTV hulpkaarten
improvement.polteq.com
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Planning, estimation, realization

User stories are too big or too small or to technical

Testing tasks are not sufficiently estimated / planned.

Technical debt in the software often causes bugs in production.

Many bugs are found and fixed not earlier than in the 'hardening 

sprint' at the end of the project.

Testing is never ready at the end of the                                           

sprint or when the software is released.

There are always many things that                                     the 

customer wants changed.

The customer finds serious bugs in the software.

vermoeden



Succesvol testen in agile context vergt

een team

• dat alle noodzakelijke taken inplant om te leveren wat de 

stakeholders vragen

• dat over alle noodzakelijke vaardigheden beschikt

• dat transparant is naar de stakeholders voor wat betreft 
voortgang en haalbaarheid

• dat feedback loops gebruikt om het werk en werkproces

te reviewen en bij te sturen

• dat precies goed en precies genoeg documenteert

basis



Test profession and teamwork

Members of the team are not educated in testing. 

Testing is done exploratory but not in a structured way.

Members of the team are not eager to pick up the testing task.

Testing is only done by 'the tester'.

The tester is not involved in refinement.

Testers have no experience in programming.

Developers have no experience in testing

vermoeden



Succesvol testen in agile context vergt

teamleden

• die zich stuk voor stuk verantwoordelijk voelen voor de 

kwaliteit van het op te leveren product

• die elkaar helpen, ook buiten de eigen discipline

basis



Succesvol testen in agile context vergt

personeelsbeleid

• waarbinnen testen als discipline wordt erkend

• dat streeft naar in testen opgeleide teamleden

• waarbinnen testers zich tevens ontwikkelen in sociale en 

technische vaardigheden

basis



Test automation, unit tests, testing pyramid

Test automation costs too much time or effort.

There are no or few unit tests.

There are no or hardly any automated tests.

(Automated) unit test has 100% statement coverage but still the 

customer finds many problems.

TDD, BDD and ATDD are not done.

Automated tests often fail.

There is no CI/CD process

vermoeden



Succesvol testen in agile context vergt

testautomatisering

• zodat tijd vrij gemaakt wordt voor testers voor handmatig 

(exploratory) testen

• op basis van tests die gemakkelijk te automatiseren zijn

• dat modulair en onderhoudbaar is opgezet en zelf ook 
als softwareontwikkeling wordt beschouwd

basis



Test environment

Test environments are not sufficiently available.

Test environments are not sufficiently representative.

basisvermoeden
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