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Derk-Jan de Grood helpt organisaties meer 
grip te krijgen op hun (test)project.

moeten toevoegen. In de praktijk ‘helpen’ de 
informatieanalisten door hun use-cases te 
voorzien van technische details, maar deze 
aanvulling is niet volledig. Dit leidt tot frus-
tratie bij de testers, die nu pas inzien dat de 
analisten eerder te veel dan te weinig ople-
veren. Maar wat gebeurt er met de keuzes 
van de programmeurs? Wederom blijken de 
regressietests veel details te bevatten.

De genoemde testers hebben allemaal be-
hoefte aan aanvullende informatie om hun 
werk goed te kunnen doen. Afhankelijk van 
de situatie is het verkrijgen hiervan onder-
deel van het samenwerken, of is uitgebrei-
der shoppen noodzakelijk. Het lijkt logisch 

de verkregen inzichten te verwerken in de 
tests omdat deze dan later zijn te herge-
bruiken voor een regressietest. Zo ontstaan 
al snel scripts die gedetailleerder zijn dan 
de originele specificaties. ‘Kijk maar in de 
tests, dan weet je wat het systeem hoort te 
doen’, is een veelgehoorde kreet.

Mij doet dit de wenkbrauwen fronsen. 
Niet alleen de testers willen inzicht hebben 
in de werking van het systeem, de ontwik-
kelaars en beheerders ook. Daarom mijn 
stelling: het is beter de informatie te borgen 
in de specificaties en minder gedetailleerde 
testomschrijvingen te hebben, dan een ge-
detailleerde test te hebben die niet meer te 
controleren is omdat de testbasis minder 
detail bevat. Dus teams, neem de tijd om de 
opgedane kennis te borgen, en doe dat in de 
specificaties, niet in de tests. 

A gile en documentatie hebben een 
spannende relatie. Vroeger hoorde ik 
mensen vaak klagen over het gebrek 

aan documentatie binnen Agile-trajecten. 
‘Organisaties grijpen Scrum alleen maar 
aan als excuus om niets te hoeven docu-
menteren’, was een bekende verzuchting. 
Nu Agile-werkwijzen meer ingeburgerd ra-
ken, hoor ik dit minder. Ik zie steeds meer 
organisaties die voor Scrum kiezen, niet 
om onder de documentatieplicht uit te ko-
men, maar om snel en flexibel werkende 
software te maken.

Toch blijft documentatie een heikel punt. 
Het Agile-manifest zegt dat werkende soft-
ware de voorkeur heeft, om daaraan toe te 
voegen dat documentatie nog steeds waarde 
heeft. Hoe moeten we hier nu in de praktijk 
mee omgaan? Ik heb verschillende teams 
gezien met elk hun eigen beleving.

Team 1 is een soepel lopend Scrum-team. 
Als ik aan een van de testers vraag of hij wel 
eens te maken heeft met gebrekkige docu-
mentatie, kijkt hij me verbaasd aan. ‘We zijn 
één team. Als ik een vraag heb, dan zit de 
informatieanalist links en de ontwikkelaar 
rechts van mij.’ Geheel in de geest van Agile 
loopt de informatie-uitwisseling gesmeerd. 
Het team levert ook kwalitatief goede soft-
ware op, en daar is het om te doen, toch? 
De vraag is echter waar het gedrag van het 
systeem wordt vastgelegd.

Team 2 werkt minder samen. De leden 
hechten nog waarde aan de traditionele rol-
len. Ik laat de informatieanalist een stuk 
specificatie zien en leg hem uit dat als ik 
dat zou moeten testen ik nog aanvullende 
informatie nodig heb. Hij geeft echter rui-
terlijk toe deze details nooit vast te leggen. 
De tester valt me bij: hij heeft de details wel 
nodig om het systeem goed te testen. Hij 
geeft ook aan dat hij veel tijd kwijt is om 
de gewenste werking van het systeem uit 
te zoeken. De opgedane kennis verwerkt hij 
in zijn testscripts. Zo weet hij wanneer zijn 
test geslaagd is.

De informatieanalisten van Team 3 zijn 
het helemaal eens met de tester: natuurlijk 
heeft die detailinformatie nodig. Ze voegen 
er echter aan toe dat zij het systeem alleen 
functioneel beschrijven en dat de ontwik-
kelaars de echte implementatiekeuzes ma-
ken. Die zouden de informatie dus eigenlijk 

Al snel ontstaan tests 
die gedetailleerder zijn 
dan de originele specs

Liever een goede specificatie 
dan een uitgewerkte test
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