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Aspect

Do

Don’t

Attitude

Wees proactief en een behulpzame
bemoeial. Kom uit je testhok: het
hele team is verantwoordelijk voor
het eindresultaat, iedereen heeft dus
met testen te maken.
Vraag wat je teamleden van je nodig
hebben
Stel jezelf kwetsbaar op.
Zorg dat je het testproces zodanig
inricht dat het goed in kan spelen op
een flexibele scope: hak testgevallen
in logisch gestructureerde brokken.
Zorg dat je integreert in het
(multidisciplinaire) team.
Samenwerken en kennisdelen met
het team staat centraal.

Wachten tot je iets gevraagd
wordt.
Aarzelen om taken die niets met
testen te maken hebben op te
pakken.
Alleen om informatie t.b.v. jezelf
vragen.
Bang zijn om fouten te maken.
Je testgevallen willekeurig door
elkaar zetten in 1 groot bestand.

Testplan

Wees beknopt, to the point en
resultaatgericht.

Testautomatisering

Zo vroeg mogelijk i.v.m. korte cycli.

Risico’s

Breng de testrisico’s in kaart en test
risicogebaseerd.

Kennis/vaardig
heden

Zorg dat je voldoende juiste
kennis/vaardigheden hebt en volg
ontwikkelingen op de voet via
Twitter, blogs en vakbladen.
Wees je bewust welke agile methode
op welke manier gebruikt wordt.

Informatie in het testplan zetten
die toch niemand leest of
belangrijk vindt.
Alles automatiseren of het
rendabel is of niet.
Niet automatiseren omdat je de
expertise niet hebt.
Denken dat het zo’n vaart niet zal
lopen.
Je team niets leren over
risicogebaseerd werken.
Kennisdelen met je teamleden
niet belangrijk vinden.
Denken dat je het nu wel goed
doet.
Gelijk aan de slag gaan voordat je
begrijpt wat er met welke reden
van je verwacht wordt.
Alle bestaande structuren
klakkeloos overnemen of juist
overboord gooien.
De klant met ongewenste
informatie overvoeren.

Samenwerking
Vertrouwen
Scope

Positie

Methode

Structuur

Klantsamenwerking

Pas bestaande structuren aan waar
nodig.
Volg het ritme van het team.
Zorg voor goede interactie met en
feedback van de klant.

Te druk met je eigen activiteiten
zijn en geen oog hebben voor wat
zich in het team afspeelt.
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