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Bepaal je koers! 
toekomst en 
trends in testen

Waar staan wij als testers over vijf jaar? Deze vraag vormde voor acht Nederlandse testers 

de reden om, met vereende krachten, op zoek te gaan naar de toekomst van hun vak. 

Dit resulteerde in een uniek boek, dat de trends in testen beschrijft én hun impact 

daarvan op het testvak. Het boek is op 30 mei jl. tijdens het TestNet Voorjaarsevent als 

Jubileumuitgave gelanceerd. In deze VALUE! licht mede-auteur Derk-Jan de Grood u 

alvast enkele highlights toe… 

het Jubileumboek, getiteld ‘bepaal je koers! 
toekomst en trends in testen’ is met recht 
een unieke uitgave te noemen. het boek is 
geschreven door acht Nederlandse testers die 
zich, los van elk bedrijfsbelang of persoonlijk 
gewin, hebben ingezet om de huidige test-
professional te helpen bij zijn/haar voorbe-
reiding op de toekomst. “Nog niet eerder 
verscheen een publicatie van deze omvang 
over dit onderwerp,” zegt Valori’s derk-Jan de 
grood, één van de auteurs van deze uitgave. 
“We geloven dat dit boek richting geeft aan 
de ontwikkeling van het testvak. het zorgt er 
bovendien voor dat we ons niet door deze 
ontwikkeling laten verrassen.”
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5. Er ontstaat een diversificatie in de taken van de tester

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen worden onze 

taken diverser. Iedereen lijkt wel een tester en overal wordt 

getest. Er wordt meer en meer testwerk geoutsourcet. Als tester 

kunnen we ervoor kiezen om op te gaan in de andere discipli-

nes, ons werk voor andere partijen te doen of om ons juist als 

coach of bewaker te positioneren. daarnaast groeit de techni-

sche component in het testwerk en wordt juist de communica-

tieve kant belangrijker. Er wordt veel gevraagd van testers en 

we komen snel in een spagaat. Maar, dit biedt natuurlijk veel 

mogelijkheden tot specialiseren.

De persoon maakt toch het verschil!

Als gevolg van deze vijf hoofdontwikkelingen gaan de testrollen 

veranderen. traditionele testtaken worden overgenomen door 

anderen en nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen 

en nieuwe rollen. In het testNet Jubileumboek worden deze 

nieuwe rollen en de hiervoor benodigde skills uitvoerig omschre-

ven. belangrijk, want uiteindelijk zal de persoon toch het verschil 

gaan maken. de tester die de komende tijd goed voorsorteert 

op de veranderde vraag, kan straks kiezen uit een breed scala 

uitdagende werkzaamheden. We zien als auteurs de toekomst 

positief tegemoet!
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4. Technische- en procesgerelateerde compliancy speelt 
een grote rol 
de invloed van wet- en regelgeving zal toenemen, denk bijvoor-
beeld aan de groeiende invloed van de overheid op financiële 
en privacygevoelige processen. Vanuit It zal moeten worden 
aangetoond dat de systemen de processen ondersteunen. 
Waar compliancy, certificering en standaarden nu vooral nog 
gelden voor embedded systemen met secure transactions, 
gaat deze trend meer en meer over op onze administratieve 
systemen. Aanvullend zien we dat de distributie van software 
verandert. Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van de 
Appstore. Om hierin opgenomen te worden, zijn er allerlei 
technische controles. Je moet voldoen aan stapels eisen. 
de impact hiervan voor testen? Vindt maar een sluitende manier 
om aan te tonen dat je voldoet aan de alle certificeringseisen.
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De vijf hoofdontwikkelingen
het boek omschrijft vijf hoofdontwikkelingen in het testvak, te beginnen met de fragmentatie van testen over andere disciplines.  

1. Testen fragmenteert over andere disciplinesMet de komst van ScRUM lijken testers het alleenrecht op testen daadwerkelijk verloren te hebben. dat is goed nieuws, want eigenlijk strijden we al jaren voor een betere integratie van onze activiteiten in de development Live cycle. binnen ScRUM vervagen de rollen en ook de programmeur kan tester zijn; niet alleen voor zijn unit testen, ook voor de  functionele testen. daarnaast zien we dat testen nog verder naar voren schuift. test Acceptance driven development zet testen op de agenda van de business architect. deze creëert teststory’s, die hij ter controle tegen de business aanhoudt. de business raakt ook steeds meer betrokken, want in de praktijk blijkt nog altijd dat veel software niet lekker aansluit bij de bedrijfsprocessen. daarnaast wordt de gebruikerservaring belangrijker: We willen allemaal het Apple-effect voelen. Meer organisaties kiezen ook voor crowd sourcing en beta testen om direct met gebruikers in contact te komen. 

2. Toenemende druk: testen kan en moet efficiënter 

de maatschappelijke druk vraagt om een snellere en 

betere softwareproductie: de time-to-market moet 

steeds korter.  

de levensduur van applicaties neemt drastisch af, deze 

moeten dus ook sneller terugverdiend worden. de 

productiviteit van developers stijgt al jaren door de inzet 

van tools. deze ontwikkeling zet zich eveneens door 

naar het testvak. de penetratiegraad van testtooling en 

testautomatisering neemt toe. deze worden gemakke-

lijker te verwezenlijken en opensource biedt goedkope 

oplossingen. Social media en het nieuwe werken 

bieden daarnaast meer mogelijkheden om het werk 

efficiënt en cross boundaries in te vullen.

Bepaal je koers, toekomst 
en trends in testen

Het TestNet Jubileumboek is geschre-

ven door Anko Tijman, Ard Kramer, 

Andreas Prins, Derk-Jan de Grood, 

Hans van Loenhoud, Huib Schoots, 

Jeroen Rosink en Pepijn van de Vorst. 

Het boek is eerder dit jaar gelanceerd 

tijdens het TestNet Voorjaarsevenement.

TestNet 15 jaar!

TestNet is de Nederlandse beroepsvereniging voor softwaretesters. Martin Pol, Ingrid Ottenvanger, Erik van Veenendaal en Jos Trienekens namen eind 1996 het initiatief voor de oprichting van deze vereniging. De aanleiding daartoe was de groeiende belangstelling voor het testen van software in ons land. Op 9 juni 1997 was de oprichting een feit en werd de vereniging geboren. Nu, 15 jaar later, telt de vereniging rond de 1600 enthousiaste leden. TestNet streeft naar de professionalisering van het testen van IT-producten, de vergroting van de bewustwording en het belang van testen als vak apart. TestNet stimuleert het uitwisselen en uitdragen van vakkennis plus ervaring tussen vakgenoten en stimuleert onderzoek vanuit zowel wetenschap-pelijk- alsook vanuit praktisch perspectief.
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3. Testen en de mogelijkheden tot testen verbreden
Ook het testvak zelf verbreedt zich, nieuwe technologi-
sche toepassingen vragen nieuwe oplossingen. denk 
hierbij aan het testen van mobile devices, zelfsturende 
vervoersmiddelen en de enorme toename van appa-
raten in onze leefomgeving met embedded software. 
daarmee komen de volgende kwaliteits-attributen 
hoog op de agenda te staan: gebruikerservaring, 
security, energieverbruik, device-onafhankelijkheid en 
compliancy.




