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architectuurspecificaties geheel of gedeeltelijk ontbreken of nog hiaten 
bevatten. Vanwege de hiaten is de testbasis bij een agile-traject incom-
pleet. Dit heeft gevolgen voor de testactiviteiten: als niet meer kan 
worden teruggevallen op architectuurartefacten, dan is een nieuwe 
testactiviteit nodig om de gewenste softwarearchitectuur op ad-hocbasis 
te herleiden uit de wensen en eisen voor de te realiseren software.
Het is mogelijk dat tijdens het ontwikkelen van de software de hiaten in 
de architectuurspecificaties geheel of gedeeltelijk worden opgevuld met 
nieuwe artefacten. De kwaliteit van deze artefacten dient dan wel te 
worden geborgd. Het beoordelen van architectuurartefacten is een 
nieuwe testactiviteit naast het testen van software. Hierbij is een 
kwaliteitskader nodig waaraan kan worden gerefereerd. Het kwaliteitska-
der maakt de gewenste softwarearchitectuur expliciet en past bij een 
agile-softwareontwikkelproces.
Het tweede voorbeeld betreft agile-business. Ontwikkelingen die voor 
een organisatie van belang zijn, lijken zich in een steeds hoger tempo aan 
te dienen. Dit stelt eisen aan de ‘agility’ van organisaties. Het realiseren 
van voldoende ‘agility’ (agile-business) heeft niet alleen gevolgen voor de 

bedrijfsvoering, maar ook voor de systemen die de 
bedrijfsvoering ondersteunen en voor het 

testen van deze systemen.
Een belangrijke maatregel om 

agile-business tot stand te 
brengen is de organisatiecom-

plexiteit te reduceren, 
bijvoorbeeld door meer 

beslissingsbevoegdheid 
en materiedeskundig-
heid in uitvoerende 
teams onder te 
brengen. De maatregel 
geeft uitvoerende 
teams een grotere 

autonomie en 
dynamiek. Het resultaat 

is een verminderde 
behoefte aan complexe 

overlegstructuren en een 
vergrote slagvaardigheid van de 

organisatie.
Agile-business heeft ook gevolgen voor 

de systemen die de veranderde bedrijfsvoe-
ring ondersteunen, bijvoorbeeld vanwege de 

behoefte om frequenter en met een kortere doorloop-
tijd wijzigingen door te voeren. Een organisatie zal haar informa-

tievoorziening aan de nieuwe situatie moeten aanpassen, bijvoorbeeld 
door maatwerk te vervangen door geautomatiseerde diensten en 
kant-en-klareproducten van externe partijen.
De nieuwe informatievoorziening in een dynamische omgeving met 
frequentere wijzigingen in een kortere doorlooptijd maakt traditioneel 
testen met de gebruikelijke testplannen en testgevallen lastig. Daarom 
is een nieuwe testaanpak nodig, die het mogelijk maakt in beperkte tijd 
voldoende bedrijfswaarde toe te voegen. De nieuwe aanpak moet de 
efficiëntie van het testproces zodanig verbeteren dat in de beschikbare 
tijd alle noodzakelijk op te lossen problemen kunnen worden gevonden 
en verbeterd. De te treffen maatregelen moeten een betere voorberei-
ding op de te verwachten ontwikkelingen in het betreffende bedrijfsdo-
mein mogelijk maken: maximaal hergebruik van testware, gerichter 
testen op wat echt belangrijk is en meer geautomatiseerd testen. 
Testtechnieken als ‘risk-based’, exploratief en regressietesten nemen 
hierbij aan belang toe. Een voor agile-business geschikte testtechniek is 
‘Event-based scenariotesten’ (zie kader).

Agile Quality Assurance
Bij agile-werkwijzen is de traditionele test als controle achteraf niet 
meer toereikend. Vaak is er geen ruimte voor het opstellen van een 
testplan en het ontwerpen van testgevallen, ontbreekt een ‘big design 
up-front’ als testbasis en blijken andere testtechnieken en testtools 
beter geschikt. Agile-werkwijzen verlangen daarom een aanpassing van 
de kwaliteitsaanpak als geheel. Een gebruikelijke term voor een 
dergelijke aanpak is Quality Assurance (zie kader) en in de context van 
agile werkwijzen: Agile Quality Assurance. Agile Quality Assurance 
organiseert de testactiviteiten optimaal conform de manier van werken 
bij bijvoorbeeld agile-softwareontwikkeling en agile-business en met de 
geschikte testtechnieken en testtools. Ook het beoordelen van 
architectuurartefacten krijgt een plaats. De aanpak betrekt testers meer 
bij bedrijfsdomeinspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen in het 
bedrijfsdomein. Dit maakt het voor hen gemakkelijker zich te 
richten op wat echt belangrijk is, om te testen en slagvaardig op te 
treden bij ontbrekende testgevallen en hiaten in de testbasis.

A
Agile-werkwijzen, zoals Agile Software Development en 
Agile Architecting, zijn ontstaan uit onvrede met bestaan-
de, soms als te bureaucratisch ervaren praktijken die de 
‘business agility’ hinderen. Agile-testen lijkt hierop een 
uitzondering: het is ontstaan uit de behoefte te kunnen 

testen bij Agile Software Development en dus niet uit onvrede met de 
bestaande manieren van testen zelf. Het gevolg is dat agile-testen zich 
wat betreft de organisatie van het testproces conformeert aan de 
kernwaarden en principes van Agile Software Development en aan de 
methode Scrum.
Het is opvallend dat de testactiviteiten in agile-trajecten meestal 
dezelfde zijn als in traditionele trajecten en het is de vraag of dit terecht 
is. Ook het artikel ‘Testen mobile apps geen routine’ in de Automatise-
ringGids van 29 maart 2012 noemt deze kwestie. Het artikel stelt dat het 
ontwikkelen van mobiele applicaties een verbreding en herpositione-
ring van de testactiviteiten vereist. Hieronder volgen twee andere 
voorbeelden die laten zien dat bij agile-werkwijzen de bestaande 
testactiviteiten dienen te worden aangepast en uitgebreid.

Twee voorbeelden
Het eerste voorbeeld betreft Agile Software Development. Bij traditio-
nele softwareontwikkeltrajecten staat de architectuur bij aanvang 
meestal al vast als ‘big design up-front’ en zijn de architectuurspecifica-
ties onderdeel van de testbasis voor de testactiviteiten. Bij Agile 
Software Development ontstaat de architectuur voor een belangrijk deel 
tijdens het bouwen van de software en vaak als impliciet resultaat van 
het bouwproces. Dit betekent dat bij agile-softwareontwikkeling de 
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Verantwoordelijkheden
het bewaken van architectuurkaders is traditioneel de verantwoorde-
lijkheid van de architect. in agile-trajecten vervaagt het onderscheid 
tussen de verschillende, bij het ontwikkelproces betrokken disciplines. 
een tester zal bijvoorbeeld bepaalde taken van de ontwikkelaar of 
architect uitvoeren en vice versa. daarom kan het bij agile-software-
ontwikkeling gebeuren dat een tester de architect ondersteunt bij het 
bewaken van de architectuurkaders of zelf die verantwoordelijkheid op 
zich neemt. ook het beoordelen van architectuurartefacten kan tot de 
verantwoordelijkheid van de tester gaan horen.

Event-based  
scenariotesten
Een testtechniek met bijzondere aandacht voor de dynamiek 
van agile-business is ‘Event-based scenariotesten’. Event-based 
scenariotesten is verwant aan de procescyclustest voor infor-
matiesystemen en de stresstest voor financiële instellingen. De 
techniek is vooral van belang bij het beoordelen van architec-
tuurmodellen. Ze toont het effect van een bepaalde gebeurte-
nis (‘event’) als een scenario dat zich ontrolt als gevolg van de 
betreffende gebeurtenis. Dit maakt het mogelijk vast te stellen 
in hoeverre een organisatie het hoofd kan bieden aan gebeur-
tenissen die zich kunnen voordoen in de werkelijkheid van de 
organisatie. De techniek richt zich op wat echt belangrijk is: 
gebeurtenissen die een organisatie kunnen hinderen bij het 
leveren van de producten en diensten waaraan zij haar bestaans-
recht ontleent. Dit maakt haar bij uitstek geschikt voor toepas-
sing bij agile-werkwijzen. Er zijn twee typen gebeurtenissen: 
‘events’ die horen bij de dagelijkse praktijk en ‘events’ die eisen 
stellen aan het verandervermogen. Voorbeelden zijn respectie-
velijk het openen van een betaalrekening bij een bank en het 
van kracht worden van de Bazel III-wetgeving.

Quality assurance
Quality assurance is een kwaliteitsaanpak. de aanpak richt zich op het 
proces dat de kwaliteit van bepaalde diensten of producten moet bor-
gen. onderdeel van Quality assurance is Quality control (testen). testen 
richt zich op het eindresultaat van een bepaald ontwikkelproces. het 
is een gebruikelijke manier om te controleren of een dienst of product 
over de juiste kwaliteit beschikt.
Quality assurance borgt dat alle maatregelen zijn getroffen om effec-
tief en efficiënt testen mogelijk te maken. Voorbeelden van dergelijke 
maatregelen zijn het maken van een testplan met testactiviteiten, het 
ontwerpen van de testgevallen aan de hand van geschikte testtechnie-
ken en het selecteren van testtools, bijvoorbeeld voor geautomatiseerd 
testen.
een geschikte vorm van Quality assurance hangt af van de gegeven 
situatie. Zo stellen agile-werkwijzen speciale eisen aan de Quality 
assurance.
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