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Samenvatting
“We have just one world, but we live in different ones”
Dire Straits, Brothers in Arms
Steeds meer testers zijn bezig met certificering op allerlei vlakken: ISEB, ISTQB, TMAP, etc. De
markt vraagt erom en het geeft de testers goede mogelijkheden voor een verdere
professionalisering in hun vak. Hierdoor krijgen de testers meer een meer dezelfde basis wat
helpt in de uitwisseling van testers, het communiceren in dezelfde taal en dus het efficiënter en
effectiever voorbereiden en uitvoeren van de testen.
Hoe kan het dan dat al deze testers nog steeds niet allemaal op dezelfde manier werken? Waarom
gebruiken sommige testers altijd testtechnieken, terwijl anderen na het behalen van hun
certificaten hier nooit meer naar omkijken? Waarom hoor je een deel van de testers altijd praten
over hoe moeilijk het is om budget te krijgen, terwijl het andere deel geen idee heeft dat er
problemen op dit vlak kunnen zijn?
Iris en Marius gaan vanuit hun eigen achtergrond en ervaring in deze presentatie op
ontdekkingsreis om te kijken waar de verschillen door ontstaan. Deze ontdekkingsreis leidt langs
verschillende lagen in de organisatie: management (budget en business risico’s), testmanager
(uitzetten van strategieën) en testcoördinator, om uiteindelijk aan te komen bij de tester.
Daarnaast kiezen Iris en Marius voor een aantal onderwerpen dat elke tester zal herkennen, denk
hierbij aan risico’s die leidend zijn voor testen, testomgevingen, testgevallen en de testers zelf.
Immers, de ene tester is de andere niet; de kwaliteiten van testers zullen op andere vlakken
liggen. Vanuit hun ervaring in totaal verschillende omgevingen zullen zij de verschillen
analyseren.
Met deze presentatie willen zij voor iedereen een breder en praktisch kader scheppen.
Op deze manier krijgen de deelnemers een bredere blik op het testvak waardoor zij wellicht hun
eigen situatie niet meer als vanzelfsprekend zullen ervaren.
Daarnaast krijgen zij een breder referentiekader mochten de deelnemers ooit in een andere
omgeving gaan werken. Deze presentatie is vooral bedoeld voor medior testers die eens verder
willen kijken dan hun eigen ervaring.
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