
   7  |  17

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

De generieke-templatediscussie is te be-
slechten door een soortgelijke aanhef te 
bedenken voor de deliverables in het test-
proces. Die zet namelijk het doel van de 
deliverable centraal en triggert tot verder 
lezen. In plaats van over hoofdstukken en 
paragrafen zou de discussie moeten gaan 
over het waarom. Waarom maken we bij-
voorbeeld een testplan? Willen we onszelf 
dwingen goed na te denken over onze aan-
pak, willen we de belanghebbenden laten 
zien dat we hun zorgen en risico’s serieus 
nemen of schrijven we het alleen omdat we 
bij een audit moeten aantonen dat we de 

procedure volgen? Genoeg redenen om een 
testplan te maken, waar welke reden(en) is 
(zijn) het belangrijkst?

De inhoud is een afgeleide van het doel dat 
we met het document willen bereiken.  Zet-
ten we dit centraal, dan migreert de template 
naar een checklist die aangeeft welke vragen 
na het lezen van het document moeten zijn 
beantwoord. In het geval van een testplan: 
is duidelijk omschreven hoe de input van de 
belanghebbenden is verwerkt in de testaan-
pak en kan de projectmanager vaststellen op 
welke onderdelen de tests dekkend zijn en 
waar risico’s worden genomen?

Kom je in een discussie over de templa-
te, bespreek dan eerst het doel van de de-
liverable. Dit vaststellen is op zich al moei-
lijk genoeg. Om het goed te doen, zul je je 
stakeholders moeten kennen en begrijpen 
wat voor hen belangrijk is. Je zult merken 
dat de verschillende documenten met el-
kaar samenhangen en elk document om 
een eigen reden wordt geschreven. Heb je 
dit eenmaal duidelijk, dan zul je zien dat je 
een evenwichtige set van templates krijgt. 
Huiver je voor een dergelijk traject, maar 
wil je toch eens het doel van je deliverable 
centraal stellen, neem dan ridder Bertrand 
als voorbeeld en plaats eens een korte aan-
hef op het titelblad. 

Waarin een jeugdherinnering bijdraagt  
aan het vinden van het juiste antwoord en 
Derk-Jan stelt dat de vorm van onze  
deliverable minder belangrijk is dan het 
beantwoorden van de relevante vragen.

H et is dinsdagmorgen. De teamleiders 
hebben zich verzameld voor hun re-
guliere overleg. Vandaag staat er een 

nieuw onderwerp op de agenda: discussie 
over de generieke testtemplates.

Generieke templates ontwikkelen is een 
complexe activiteit, waarbij de discussies 
vaak hoog oplopen. Het lijkt zo eenvou-
dig: je neemt de template die je altijd al 
gebruikt, pakt een standaard template uit 
een methodiek of vraagt collega’s of ze nog 
wat hebben liggen. Genoeg voorbeelden, 
een overvloed aan keuzes, maar wat is het 
beste voor de organisatie?

Ik hoor de discussie aan. Een van de 
teamleiders heeft een voorstel gemaakt, 
maar niet iedereen is even enthousiast. De 
andere teams werken op een andere wijze 
en al snel klinkt de verzuchting dat het do-
cument veel te dik wordt. Zes paar ogen kij-
ken mijn kant uit. ‘Derk-Jan, jij weet toch 
veel van testen. Wat is een goed testplan? 
Vind jij dat de definitie van de testsoorten 
in het testplan hoort en mogen we sectie 
3.4 weglaten?’ Ik heb niet direct een ant-
woord klaar. Logisch want er is geen een-
duidig antwoord. ‘Het hangt ervan af ’, pro-
beer ik nog, maar dat wordt natuurlijk niet 
zonder meer geaccepteerd.

Mijn ervaring is dat templates vaak wor-
den ontwikkeld vanuit de methodiek of 
vanuit de voorradige voorbeelden. Hierdoor 
ontstaan er vaak discussies over de inhoud 
die moeilijk te beslechten zijn. Verschil-
lende teams hebben immers verschillende 
aanpakken, producten, leveranciers en sta-
keholders. Het is daarom logisch dat ze an-
dere eisen stellen aan hun deliverables en 
dus hun templates.

Ineens herinner ik me de schelmenro-
mans die ik in mijn jeugd wel eens las. Ik 
bedoel die jongensavonturenboeken uit de 
jaren vijftig. Kenmerkend hieraan is dat elk 
hoofdstuk begint met een korte aanhef, à la 
‘Hoofdstuk 6 – waarin ridder Bertrand een 
belangrijke ontdekking doet, zijn schild ver-
liest en moet overnachten in de gevangenis’.

Een aanhef zet het doel van 
de deliverable centraal en 
triggert tot verder lezen
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