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‘GEBRUIKERS  
ACCEPTATIE  

TESTEN’ BLIJVEN 
 BELANGRIJK

IS DE GEBRUIKERS ACCEPTATIE TEST (GAT) NOG WEL NOODZAKE-

LIJK? JA, ZEGGEN RENÉ CEELEN EN DERK-JAN DE GROOD VOL 

OVERTUIGING. EEN ‘GAT’ LEVERT INFORMATIE OP DIE RELEVANT IS 

VOOR DE WERKELIJKE VALIDATIE EN ACCEPTATIE VAN DE OPLOS-

SING. EN DIE INFORMATIE IS VAN ONSCHATBARE WAARDE VOOR 

ORGANISATIES DIE MET MINIMALE MIDDELEN MAXIMALE IMPACT 

WILLEN MAKEN. 
door René Ceelen en Derk-Jan de Grood beeld Shutterstock

Binnen agileachtige softwareontwikke-
ling wordt geen onderscheid meer ge-
maakt tussen de verschillende testsoor-
ten, omdat er bij voorkeur zo veel 
mogelijk in de sprints wordt getest. 
Hiermee lijkt de aparte Gebruikers 
 Acceptatie Test afgeschreven, maar 
schijn bedriegt.  
Binnen agile, bij traditionelere software-
ontwikkeling en bij de implementatie 
van bestaande (ERP-)software blijft de 
GAT een testvorm die enorm veel toe-
gevoegde waarde oplevert. De GAT 
zorgt ervoor dat de gebruikersbeleving 
optimaal is en dat de oplossing de mede-
werker echt helpt bij zijn werk. Deze 
testvorm wordt omarmd als een welko-

Agile of niet: de GAT 
blijft van grote waarde

me aanvulling of verbetering. Dit is de 
echte ‘business value’. Het loont om 
heel goed naar de gebruiker te luisteren. 
Sterker nog, je kunt de gebruiker heel 
sterk betrekken bij de ontwikkeling, en 
inzetten tijdens de validatie van de op-
lossing (bijvoorbeeld tijdens de GAT). 
De gebruiker is een supergoede tester 
omdat hij/zij het beste weet wat hij/zij 
nodig heeft, de meeste praktijkervaring 
heeft en niet gedeformeerd is door de 
projectgeschiedenis en IT-kennis.  

DE GEBRUIKERS 
 ACCEPTATIE TEST 
De GAT is een acceptatietest waarbij de 
kwaliteit van het systeem binnen de 
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beter systeem, de acceptatie ervan wordt 
ook nog eens vergroot. Dat is de kracht 
van de grote getallen. 

TESTRESULTATEN 
 VALIDEREN
De testresultaten van de individuele ge-
bruikers dienen geanalyseerd te worden 
in de context van het grotere geheel. Bij 
de GAT leggen we de beoordeling bij 
voorkeur laag in de organisatie, dus bij 
de eindgebruikers. Zoals reeds gezegd, 
hebben gebruikers wel veel kennis, maar 
hebben ze een andere kijk omdat ze 
geen professionele testers zijn. Ze kun-
nen de boel saboteren als ze geen zin 
hebben in het nieuwe systeem en ‘op 
 alle slakken zout leggen’. 
Dit speelt extra bij systemen waarbij ge-
bruikers anders moeten leren werken, de 
werkprocessen veranderen en/of waarbij 
de eerste oplevering nog niet alle functi-
onaliteit en gemakken bevat die beloofd 
waren. Ook vallen gebruikers regelmatig 
over kleine zaken die binnen hun con-
text belangrijk zijn, maar die in het gro-
tere geheel volledig irrelevant zijn voor 
de daadwerkelijke acceptatie.  
Omgekeerd geldt dat vele kleine opmer-
kingen samen een grote bevinding kun-
nen  vormen. 
Bij de GAT met grote groepen gebrui-
kers krijg je veel testresultaten. Dit stelt 
je in staat om de individuele bevindin-
gen te waarderen. De weging van een 
bevinding is anders als deze door meer-
dere testers wordt gedaan, of juist wordt 
tegengesproken. Tijdens de analyse van 
de testresultaten maken we graag ge-
bruik van een driepuntsmeting, waarbij 

we per testgeval de resultaten van mini-
maal drie gebruikers vergelijken. Hiertoe 
moet je per teststap de resultaten van 
verschillende testers verzamelen en ver-
gelijken. Werken met Microsoft Word- 

of Microsoft Excelformulieren waarop 
de resultaten worden verzameld, is laag-
drempelig, maar levert veel administra-
tie en handwerk op. Gelukkig zijn hier-
voor ook tools die je kunnen helpen 
efficiënt resultaten te verzamelen, te 
vergelijken en terugkoppeling te geven 
over de vervolgstappen.  

TERUGKOPPELING  
VAN WAT ER MET DE  
BEVINDINGEN WORDT  
GEDAAN 
Het is belangrijk om de gebruikers te 
vertellen wat er met hun testresultaten 
wordt gedaan. Gebruikers die naast hun 
drukke werkzaamheden tijd vrijmaken 
om te testen, kunnen minimaal ver-
wachten dat hun input en feedback seri-
eus genomen wordt. Lijkt logisch, maar 
we merken dat dit in de praktijk nogal 
eens over het hoofd gezien wordt. 
Leg daarom altijd uit welke bevindingen 
worden opgepakt en verbeterd en welke 
niet. Het levert veel goodwill en draag-
vlak op. Ook als een bevinding niet 
wordt verholpen. Dankzij de driepunts-
meting, waarbij elke test door drie ge-
bruikers wordt uitgevoerd, zijn we vaak 
in staat om uit te leggen dat we begrip 
hebben voor de context van de indiener, 
maar dat zijn resultaat in de context van 
het grotere geheel niet als eerste zal 
worden opgepakt. 

HET NUANCEREN VAN  
DE ISSUES 
Uiteindelijk worden de resultaten uit de 
GAT na beoordeling opgenomen op de 
development backlog (agile) of geregis-
treerd als issue dat nog moet worden 
opgelost. Hiervoor zijn verschillende 
systemen beschikbaar, bijvoorbeeld Jira 
of DevOps. Ook is er testregistratietoo-
ling waarin geïntegreerd issuemanage-
ment zit, bijvoorbeeld TestMonitor  
en Testlink.
Uit onderzoek blijft dat niet alle bevin-
dingen IT-bevindingen zijn. Sterker nog: 
bij een gemiddelde ERP-implementatie 
gaat 65% van de issues over proces-
gerelateerde zaken die niet bij de 
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context van de eigen organisatie gecon-
troleerd wordt. Eindgebruikers voeren 
testen uit om de geschiktheid van de 
oplossing voor gebruik aan te tonen. 
Meestal wordt tijdens de GAT het da-
gelijkse proces nagespeeld, waarbij ge-
bruiksvriendelijkheid, de werkproces-
sen, de koppelingen met andere 
systemen en dergelijke getest worden 
alsof het systeem al in productie staat. 
Naast de mening van de gebruikers 
over het nieuwe systeem in combinatie 
met de (nieuwe) werkprocessen, wordt 
bij de GAT ook direct draagvlak geme-
ten over het totaalplaatje voordat het 
systeem in productie wordt genomen. 
Dat de GAT belangrijk wordt gevon-

den, blijkt ook uit het artikel dat stan-
daard is opgenomen in de algemene 
voorwaarden van Nederland ICT: 
 “Indien partijen geen acceptatietest zijn 
overeengekomen, aanvaardt klant de 
programmatuur in de staat waarin deze 
zich op het moment van aflevering 
 bevindt (‘as is, where is’) … als zijnde 
geaccepteerd door klant.” 
Toch wordt in de praktijk nog steeds 
vaak ‘beknibbeld’ op de GAT.  

DE KRACHT VAN GROTE 
AANTALLEN 
Bij enterprisebrede systemen, zoals 
ERP-systemen, zijn er vele verschillen-
de gebruikers die elk vanuit verschil-

lende systeemconfiguraties en -settings 
gebruikmaken van het systeem. Tijdens 
de testen maak je uiteraard een in-
schatting van de te testen configuraties 
en te testen testscenario’s. Echter, als je 
testen breed uitzet onder gebruikers, 
heb je een veel grotere variatie in sys-
teemconfiguraties en je verzamelt ont-
zettend veel informatie over hoe het 
systeem wordt gebruikt en ontvangen. 
Dit leidt tot een beter systeem dat de 
werkprocessen adequaat ondersteunt. 
Daarnaast zijn gebruikers die betrok-
ken zijn bij de totstandkoming eerder 
geneigd om de oplossing te accepteren. 
Het inzetten van grotere aantallen 
 gebruikers leidt dus niet alleen tot een 

‘GAT’ IS  
STANDAARD  

OPGENOMEN IN  
DE ALGEMENE  

VOORWAARDEN 
VAN NEDERLAND 

ICT

 Eindgebruikers kunnen  
 supergoede testers zijn 
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DE GEBRUIKER IN ZIJN KRACHT ZETTEN
Eindgebruikers kunnen supergoede testers zijn, maar hebben in de regel geen professionele testachtergrond. Vergeleken met 
professionele testers, zijn ze minder getraind in het ontwerpen, uitvoeren en registreren van testen. Ze hebben structuur en 
 begeleiding nodig. Drie tips hoe hiermee om te gaan: 

1.  Geef de gebruiker een systeem (onderdeel) dat voldoende afgerond is   
Alleen dan kunnen de gebruikers zich een goed beeld vormen over hoe het systeem eruit komt te zien en de 
 productiesituatie nabootsen,  zonder bij elke opmerking te moeten horen dat het systeem nog niet af is. 

2.  Instrueer de gebruikers vroegtijdig en zeer duidelijk 
Vaak hebben gebruikers geen kennis over het nieuwe systeem en de nieuwe werkprocessen. Er is dus een inleiding of 
training nodig om uit te leggen wat er van ze verwacht wordt gedurende de testfase en hoe het nieuwe systeem werkt. 
In de regel overzien gebruikers slechts een klein deel van de hele keten, omdat ze zelf in hun dagelijks werk met slechts 
een deel ervan in aanraking komen. Om in de GAT de hele keten (End2End) te doorlopen, dient het stokje dus te wor-
den overgedragen aan andere afdelingen/gebruikers. Een oplossing is om uitgangssituaties te creëren, zodat gebrui-
kers halverwege de ‘customer journey’ kunnen instappen. De gehele keten wordt getest, dus zal iedere gebruiker zijn  
rol daarin moeten begrijpen en uitvoeren. De gebruikers hebben behoefte aan heldere instructies over wat ze moeten 
testen, wanneer ze hun testen kunnen uitvoeren en hoeveel tijd ze daarvoor hebben. De instructies moeten helder 
 uitleggen wat er van de tester wordt verwacht en hoe hij omgaat met resultaten en bevindingen. 

3.  Laat testers in hun eigen omgeving testen  
Het toekennen van werk aan de betrokken testers is, zeker bij grote groepen gebruikers, een uitdaging. De testen laten 
uitvoeren op de eigen werkplekken of in een lokale testruimte heeft een aantal voordelen. Zo voorkomt het onnodige 
reistijden en is het makkelijker te combineren met het dagelijkse werk. Bovendien zorgt het voor een betere dekking van 
omgevingen. Dat vereist wel  een flexibele oplossing om de testvoortgang te monitoren en de verschillende testen toe te 
kennen aan gebruikers. Bij grotere aantallen gebruikers wordt de coördinatie hiervan ingewikkeld, maar gelukkig zijn  
er tools op de markt die dit proces ondersteunen. 

softwareleverancier worden verholpen, 
maar door de eigen organisatie. Als de 
werkprocessen veranderen en hier veel 
opmerkingen over komen, dan leidt dit 
niet tot aanpassing aan het systeem. 
Misschien moet de teamleider de nieu-
we processen en de noodzaak ervan 
 toelichten. 
Niet alle rapportages zijn dus voor de 
developers. Zorg ervoor dat er geschikte 
rapportages zijn die aansluiten bij de 
doelgroep. Jira en TFS worden vaak 
 gezien als een tool voor de developers. 
Niet elke businessunitmanager loopt 
hier warm voor. Overweeg een toegan-
kelijkere oplossing als dit bijdraagt aan 
een snellere afhandeling van de 
GAT-bevindingen. 

CONCLUSIE 
Een GAT levert informatie op die rele-
vant is voor de werkelijke validatie en 
acceptatie van de oplossing en die infor-
matie is van onschatbare waarde voor 
organisaties die met minimale middelen 
maximale impact willen maken. Eind-
gebruikers kunnen supergoede testers 
zijn mits ze de juiste structuur krijgen 
aangereikt en het juiste instrumentari-
um. Met de juiste tooling is het moge-
lijk om met grote groepen gebruikers te 
testen. Dit geeft een grote dekking en 
stelt je in staat om testresultaten van 
verschillende gebruikers te vergelijken.  
Voordeel: je bent in staat om een  
beter systeem te bouwen dat sneller 
 geaccepteerd wordt. 
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