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EUROSTAR WERPT LICHT OP TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
Door Derk-Jan de Grood • Derk-JandeGrood@valori.nl 

 

Manchester was afgelopen november het podium van de 19e EuroSTAR conferen-

tie. Van 21 tot en met 24 november verzamelden zo'n 800 testprofessionals zich 

om te leren èn om ideeën plus inspiratie op te doen. Als lid van de program board 

was ik betrokken bij het vaststellen van het programma. Een terugblik op een 

inspirerende conferentie met praktische tips en genoeg om te overdenken. 

 

Twee sporen 

Bij het opstellen van het programma hebben we twee sporen gevolgd. Enerzijds werd het programma gedreven 

door het aanbod. Door middel van een uitgebreid reviewproces werden de beste proposals geselecteerd. Dit jaar 

hadden we een nieuw record aantal proposals. Het reviewen van alle proposals was veel werk, maar zo konden we 

wel gegarandeerd alleen het beste van het beste in het programma aanbieden. Daarnaast hebben we goed nage-

dacht over de thema's die must-haves waren omdat ze aansluiten bij de huidige ontwikkelingen. Dit resulteerde in 

een programma met niet alleen aandacht voor de traditionele onderwerpen. Ook aspecten als social media, het 

testen van mobile apps, testen van architectuur, impact van de cloud en lean kwamen aan bod. 

 

Geen toekomst voor de individuele testfase 

Deze nieuwe ontwikkelingen liepen als een rode draad door de conferentie. IT ontwikkelt zich momenteel erg snel 

en oude dogma's blijken steeds minder toepasbaar. De deelnemers werden dan ook geregeld wakker geschud: ‘Let 

op, het testvak gaat veranderen!’ 

Goyko Adzicgaf riep de deelnemers bijvoorbeeld op om te stoppen met testen. In zijn keynote gaf hij aan dat tes-

ten een kwaliteitsvangnet is. De beste kwaliteitsmaatregel die hij kan adviseren, is het wegnemen van dit vangnet.  

Dit heeft een aantal voordelen. Ontwikkelaars worden gedwongen om goed na te denken over de kwaliteit van hun 

producten. Daarnaast geldt dat testen vaak op het kritische pad ligt. In veel organisaties is de ratio develo-

per/tester hoog, waardoor enkele testers het werk van vele ontwikkelaars moeten testen. Goyko laat de ontwikke-

laars het testen uitvoeren. Hiermee haalt hij de bottleneck weg en ontstaat er meer ruimte om de dingen te doen 

die echt bijdragen aan een betere kwaliteit. Als voorbeeld noemt hij het coachen en begeleiden van ontwikkelaars. 

Zijn conclusie: ‘Er is geen toekomst voor de individuele testfase’. 

 

Inzetten op echte ontwikkelaars en gebruikers 

James Whittacker bracht een duidelijke boodschap van gelijke strekking. Software is de afgelopen decennia aan-

zienlijk beter geworden. Whittacker vroeg het publiek welke bijdrage het testen aan deze verbeteringen geleverd 

heeft. Hij zet zijn geld daarom liever in op ontwikkelaars en echte gebruikers. Testers komen hiermee in het ge-

drang. Ze zijn geen echte ontwikkelaars en geen echte gebruikers. ‘Met ontwikkelaarstesten en beta releases 

wordt sneller en beter resultaat geboekt’, aldus Whittacker's stellige overtuiging.  
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Niet direct het roer omgooien 

Gelukkig is de wereld niet zo zwart-wit als beide keynote sprekers stellen. Er zijn veel organisaties waar hun sce-

nario’s niet werken. Binnen klant-leverancierrelaties ligt acceptatie veel ingewikkelder en menige bank zal huiverig 

zijn om werkelijke gebruikers als beta-testers in te zetten. Google heeft een grote groep gebruikers die voor beta-

testen ingezet kunnen worden, maar menig systeem heeft een veel beperktere doelgroep. Daarnaast zijn er veel 

legacy organisaties die niet direct het roer zullen omgooien. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die wettelijk ver-

plicht zijn om hun compliance aan te tonen. Desondanks is het wel erg goed dat we deze boodschap brengen. Dit 

stelt de deelnemers in staat goed na te denken over welke rol zij in de toekomst willen spelen en stelt hun in staat 

hierop voor te sorteren. 

 

Aan het denken gezet 

Mijn mede programboard-leden en ik zijn erg tevreden over de conferentie. We hebben een duidelijke boodschap 

gebracht en de deelnemers aan het denken heeft gezet. Maar de deelnemers hebben ook veel nuttige en prakti-

sche tips gekregen. Ik heb gedurende de week veel deelnemers geïnterviewd en hen gevraagd naar de manier 

waarop ze hun persoonlijke highlight vertaalden naar acties. Hieruit bleek dat veel deelnemers inspiratie hadden 

gekregen en inderdaad voornemens waren om, eenmaal terug op kantoor, daadwerkelijk iets te doen. Dit waren 

extreme ideeën zoals ‘ik stuur de testers drie weken op verlof zodat de ontwikkelaars merken wat er gebeurt als er 

niet getest wordt’, maar men noemde ook vele kleine initiatieven. Zoals het gebruik van mindmaps voor testdesign 

of het stellen van de andere vragen tijdens de risicoworkshop. Kortom, het was voor alle partijen beslist een inspi-

rerende conferentie.  

 

EuroSTAR facts and figures 

 

Aantal dagen      4 

Aantal tutorials      11 

Aantal deelnemers     800 

Aantal vertegenwoordigde landen 35 

Deelnemende organisaties   269 

Aantal sprekers      65 

Totaal aantal leeruren    119 

Sponsors       10 

Stands        52 

Aantal koppen koffie    9.183 

 

 

Interessante links 

 

Een aantal van de aangehaalde interviews is beschik-

baar op YouTube. Kijk op 

http://www.youtube.com/watch?v=il1s4AdOlIs, 

http://www.youtube.com/watch?v=hF2mH11wwtE  

http://www.youtube.com/watch?v=mAG1wYZ956E  

 

Testnieuws.nl heeft een uitgebreid verslag gedaan van 

de conferentie. Lees de verslagen op 

www.testnieuws.nl. 
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