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WEG MET DIE TESTFASE, OF TOCH NIET? 
Door Derk-Jan de Grood • Derk-JandeGrood@valori.nl 

 

Er is veel discussie over hoe testen in de nabije toekomst georganiseerd gaat worden. Het 

testvak staat niet stil, vanaf het moment dat de ontwikkelaars gingen testen evalueert het 

vak. Toch lijken de ontwikkelingen de laatste jaren erg snel te gaan en voel ik onrust in 

de gelederen. Graag neem ik één van de discussie-threads op: de aparte testfase uitge-

voerd door testspecialisten: is deze nog relevant? 

 

De testfase is dood 

Veel organisaties werken volgens de watervalmethode, waarbij er voor ‘de final test’ een uitgebreide testfase 

wordt ingeruimd. Daarnaast is een belangrijk kenmerk van ‘gestructureerd testen’ dat binnen een software-

ontwikkeltraject meerdere perioden georganiseerd worden waarin een groep gespecialiseerde testers een bepaalde 

test uitvoert. De term testfase laat zich daarom goed definiëren als een groep van testactiviteiten die gezamenlijk 

worden uitgevoerd en aangestuurd. Voor de activiteiten binnen een testfase geldt bovendien dat deze hetzelfde 

doel nastreven, hetzelfde aandachtsgebied of systeemafbakening hebben. Vooraanstaande testers zoals James 

Whittaker en Gojko Adzic hebben in presentaties en artikelen herhaaldelijk aangegeven dat dergelijke testfasen 

niet meer levensvatbaar zijn. Een paar argumenten waarom ‘De testfase dood is’. 

 

Mosterd na de maaltijd 
Er is weinig waarde in een kwaliteitsoordeel dat te laat komt. Binnen de watervalmethode is praktijk dat er hele-

maal aan het eind van het project een testfase wordt ingelast. Er wordt getest tot vlak voor de deadline, vaak 

loopt de werkdruk zo hoog op dat het testrapport postuum wordt geschreven. Het systeem is ondertussen al in 

productie genomen. Wat kan de organisatie in dat geval nog met opmerkingen en kanttekeningen? Wat moet het 

project met bugs die niet meer kunnen worden hersteld? Ook als er op eerdere momenten wordt getest, bijvoor-

beeld de systeemtest, is er feitelijk sprake van ‘controle achteraf’, dus van mosterd na de maaltijd. De program-

meurs hebben hun werk gedaan, willen starten met iets nieuws, maar moeten wachten totdat de testers een uit-

spraak gedaan hebben over de kwaliteit, gepaard gaand met een waslijst aan bugs. 

 

Controle achteraf of zorgen voor betere kwaliteit?  
De Customer experience is een aan terrein winnende KPI (Key Performance Indicator). Steeds vaker zetten orga-

nisaties de klantwaardering van het product centraal. Alhoewel bugs een bedreiging vormen voor de klantervaring 

devalueert de waarde van een vol bugtracking systeem snel. Het gaat niet meer het aantonen van de verschillen 

met de specificatie, het gaat om de tevreden klant. Agile ontwikkelingstechnieken richten zich dan ook veel meer 

op het gezamenlijk voorkomen en snel herstellen van fouten. De gebruiker wordt betrokken bij de ontwikkeling en 

coöperatie is belangrijker dan een formele specificatie. Dit reduceert de behoefte aan een onafhankelijk kwaliteits-

oordeel achteraf. 

 

De development cycle wordt korter 
De levensduur van software wordt door steeds elkaar snel opvolgende innovaties korter. Logischerwijs dient daar-

om software ook sneller ontwikkeld te worden. " 
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Kent Beck geeft tijdens de USENIX Technical conference een duidelijke prognose. De deployment cycle zal de ko-

mende jaren afnemen van gemiddeld eens per kwartaal naar dagelijks of op uur basis. Voor testen heeft dit twee 

directe gevolgen. Ten eerste zullen testen snel uitgevoerd moeten worden. Je kunt immers niet een maand testen 

als de gehele release wekelijks wordt vrijgegeven. Ten tweede vervaagt de fasering, er wordt continu door ieder-

een getest. Er is dus geen ruimte meer voor een aparte testfase. 

 

Een verschuiving naar operational assurance  
We zien dat testen een activiteit wordt die door veel partijen wordt uitgevoerd. Ontwikkelaars binnen de sprint, 

Business Architecten bij het ontwerp en echte gebruikers tijdens het bètatesten. Kwaliteitsattributen als gebrui-

kersvriendelijkheid, duurzaamheid en security worden steeds belangrijker en krijgen gedurende het gehele project 

aandacht. Een schril contrast met de traditionele testfase waarbij een groep onafhankelijke testers hun functionele 

testen uitvoeren met de adem van de deadline in hun nek. 

 

Bovenstaande beschrijving laat een duidelijke verschuiving zien van formeel georganiseerde testfase(n), met name 

aan het eind van het ontwikkeltraject, naar een continu proces waarbij vele disciplines betrokken zijn. Linda Hayes 

geeft aan dat er een verschuiving is van quality assurance naar operational assurance, waarbij niet het kwaliteits-

oordeel centraal staat, maar het ondersteunen van het operationele proces. Op basis van bovenstaande argumen-

ten wordt duidelijk dat een van de ‘slachtoffers’ die deze verschuiving met zich meebrengt is de testfase is. 

 

Argumenten voor een testfase aan het einde van het traject 
De testfase is dus dood. Maar is dit wel zo? Er is namelijk ook een aantal argumenten aan te voeren die juist voor 

een aparte testfase achteraf pleiten. 

 

Integratietesten 

Hoewel het wenselijk is om zoveel mogelijk testen zo vroeg mogelijk uit te voeren, is dit niet altijd mogelijk. Unit- 

en systeemtesten controleren de kwaliteit tot een bepaald niveau. Door appificatie en toenemende koppelingen 

worden de systeemketens steeds langer. Door middel van goede simulaties en het werken met trusted compo-

nents kan er veel getest worden, voordat systemen geïntegreerd worden, maar deze zullen de integratietest nooit 

helemaal vervangen. 

 

De leverancier heeft andere belangen 

Daar waar ontwikkelwerk uitbesteed wordt en mogelijk zelfs is geoutsourcet, ontstaat er een organisatorische 

grens. Aan weerzijden van deze grens ontstaan vaak verschillende belangen. De accepterende partij heeft om 

redenen van politiek of geografische spreiding vaak geen werkelijk inzicht in de werkzaamheden van de leveran-

cier. Dit maakt controle door de acceptant noodzakelijk. Bij voorkeur gedurende het traject en in samenwerking 

met de leverancier, maar acceptatie houdt toch vaak in dat er na oplevering nog even kritisch gekeken dient te 

worden. 

 

Politics rule 

Los van de acceptatievraag speelt politiek een rol bij het organiseren van testen. Steeds meer wordt het van orga-

nisaties verwacht dat ze voldoen aan compliance standaarden. Basel, SOx, SEPA om er maar een paar te noemen. 

Dit dwingt compliance-testen af en stelt eisen aan de formaliteit van de testactiviteiten. " 
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Daarnaast is het vaak wenselijk om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen en te werken aan commitment. 

Dit kan bereikt worden door stakeholders en management bij het testen te betrekken. Een dergelijke testfase 

heeft een politieke doel. 

 

Als het gewoon niet past 

Zoals gezegd worden kwaliteitsattributen zoals security, performance, duurzaamheid en gebruikersvriendelijkheid 

steeds belangrijker. Ervaring leert dat deze specialistische testen vaak apart georganiseerd moeten worden. Per-

formance testen, met name duurtesten, passen vaak niet binnen tweewekelijkse sprint. Als je Betatesten organi-

seert, levert een langere doorlooptijd een grotere dekking op. Redenen om deze testen apart te organiseren in een 

… je raadt het al, aparte testfase. 

 

Legacy 

Bijna alle organisaties hebben te maken met legacy. Agile ontwikkelen, Continue integration en testen. Prima. 

Maar niet alle software leent zich voor deze wijze van ontwikkelen. Met name legacy systemen laten zich soms het 

beste op traditionele wijze ontwikkelen. Dit levert een aantal sequentiële stappen op en aparte testfasen. Volgens 

Ken Beck zijn er voor verschillende typen systemen verschillende testaanpakken nodig. Het kan dus effectief zijn 

om binnen een organisatie toch te kiezen voor verschillende testaanpakken. Daarnaast zijn er ook legacy organisa-

ties. In deze organisaties bepaalt niet de techniek wat er mogelijk is, maar de cultuur en aanwezige kennis. Agile 

ontwikkelen vraagt de juiste expertise en mindset. Niet elke organisatie is daar aan toe. 

 

Sommige systemen zijn levenskritisch 

Bij levenskritische systemen gelden de hierboven genoemde argumenten nog sterker. Als er echt levens van af-

hangen zal de organisatie én zoveel mogelijk problemen vroegtijdig uitsluiten door testen te integreren in de ont-

wikkeling én objectieve testmomenten inbouwen. Hier gaan dus beide standpunten in elkaar op en bestaan ze 

naast elkaar. 

 

Best of both worlds 
We hebben gezien dat er argumenten zijn aan te dragen voor en tegen aparte testfasen in de softwareontwikke-

ling. Het gaat er niet om dat we als testers een keuze maken en krampachtig vasthouden aan de ons bekende 

testfasen. Het is ook niet nodig meteen radicaal de oude aanpakken helemaal in de ban te doen. Door de huidige 

ontwikkelingen verschuift er veel. Het is belangrijk voor testers om deze ontwikkelingen te volgen en na te gaan 

wat de consequenties zijn voor het testvak en de wijze waarop we ons werk doen. In mijn ogen wordt het vak 

daardoor kleurrijker, veelzijdiger en uitdagender. We krijgen er tools en opties bij. Als teststrateeg betekent dit dat 

we goed moeten nadenken over welke bijdrage we leveren aan de organisatie en welke doelen we nastreven met 

onze activiteiten. Op basis daarvan kunnen we keuzes maken. Hierbij laten we oude en nieuwe denkbeelden sa-

menkomen. Dit levert testers die in een organisatie meedraaien met ontwikkelaars om fouten te  voorkomen en 

snel te detecteren. Dit levert ook testers die daar waar dat efficiënter is, bezig zijn met apart georganiseerde test-

fasen. Bijvoorbeeld in een fase waarbij we alle activiteiten rondom een risico groeperen. Bij een goede business-

alignment levert testen informatie op die nauw aansluit bij de informatiebehoefte van de business. Onafhankelijk 

van wanneer de bepaalde testactiviteiten uitgevoerd worden kan het lonen om die activiteiten die bijdragen aan 

dezelfde inzichten en informatie apart te organiseren. De testcoördinator wordt zo een verantwoordelijke die na-

mens de business zorg draagt voor inzicht en comfort op een of meerdere belangrijke aandachtsgebieden. " 
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De testfase is nog lang niet dood, maar hij zal steeds vaker anders gedefinieerd en georganiseerd worden. Ik vind 

dat prima, zolang we maar feeling houden met de behoefte van de organisatie, we ons continu scherpen om zo 

efficiënt mogelijk maximale toegevoegde waarde te leveren en bijdragen aan operational excellence. 
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