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ORGANISATORISCHE INBEDDING IS KRITISCHE FACTOR

HET INVOEREN

llAN GESTRUCTUREERD TESTEN
KwaliteitszoÍg veronderstelt een gestructureerde aanpak bij het
testen. De inspanning die voor het structureren van de testaanpak
vereist isn moet niet worden onderschat. Concentratie op de
technieken zal in het algemeen niet het beoogde resultaat
opleveren. De aspecten fasering, organisatie en infrastructuur zijn
namelijk minstens zo belangrijk. Bii de bedrijfseenheid Pensioenen
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is men na een succesvolle invoering van gestructureerd testen tot de conclusie gekomen
dat de organisatorische inbedding daarbij de kritische factor is.

ij de bedrijfseenheid Pensioenen
van het Algemeen tsurgerlijk Pensioenfcrnds (ABP) is men reeds geluime
tijcl bezig met cle rnvoeríng en consolicla-

tie van kr.aliteitszorg in cle infbrmatiefr-rnctie.

In het kacler van kn'aliteitszorg

aanpak van cle kn-alitertszorg bel-roefte
aan een uniforme aanpak vrn acceptatie-

testen en :ran fbrmele testtecJrnieken.
Binnen het kwaliteitssysteem cliende in
vr-rlling te worden lJege\ren :L:rn hct onclerdeel acceptatietesten.

u'orden allerlei preventieve maatlegelen

De invoering van een llestmctureerde

en acties gecleÍinieerd die ervoor moeten
zorgen clat c1e vereiste kr'valiteit kan u'orclen bereikt, Om te controle|en of de vereiste kwalite:it claadwerkelijk gerealiseercl
n'orclt, zijn detectieve n-raatlegelen noclig.
Testen kan als één van dic dctectieve

testaanpak begint met het uitvoercn van
een inventarisatie waarln de bestaancle si

kq:rlitertszorgmaatregelen
c1en,

met

a1s

ge

zien

rr o1

prirnaire cloelstelling het be-

oordelen van de kri'aliteit van gerealiseercle proclukten.

Structurele kw-aliteitszorg veronclerstelt
((n qestf uctrrrcL r'\lc te\f.,i.inpal<. Binnen
cle bedrijf.seenheid Pensioenen ontstond
derhalve als gevolg r.an de structurele

in

Il:ij cle ont\\.ikkelins van een llestrllctLlreerde testaanp:rk client clc betlokkcnheicl r"an clc ntccleu'elkers clic er in de
toekonrst trree moeten gaan r,'erken centrell te stiran. Reecls tijdens cle eerste fase
r-an het invocringstraject, de inventarisur-

tie. sorclt een rverkgroep samengesteld

kaart n'ordt gebracht en een
sterkte/zq,-akte-analyse r.olclt nitgevoercl.
De resultaten van cle inventelisatieÍlsc
\''ortlren dc basis ven ccn plan r an aan
pek. ln cl:rt pl.rn \ an a:rnp:rk $ ulrlt c(n
drietal sporen onclerkend: het cleÍlnièren
van cle testaanpak, clc introcluciie in de
organis:rtie en cle plektijkproef. L-Iitermate
bclangrijk is tle r rr'.rnkrlinq oflvq rl tlr
inbedding in de organisatie clie aan het
einde van het invoeringstraject moet

ruit testers van cle divelse betrokken gclcclingen. Dc sarnenstelling r':rn cle lverkgto( p i\ l'.'lrnglijL. omrl;rl rle lrtlcn grtlrrlende het invoeringstlaject tevcns \roor
promotie van dc gestl'LtctLrreercle testaen
plk binncn cle testgelecling(en) kunnen

plaetsvinclcr-r.

intlastructur-tl. testtechnieken. testol€ani-

tlratie
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zorgcn.
Tijclens cle inventarisatiefase r.rordt c1e bcstaancle sitLratie gcïnventariseercl, n'aalbrj
aanclacl-rt

moet u'olden gegeven aan dc

ilspecten testfasering c.q. l,'elkrvijze . test,

Betrek testers bij ontwikkeling en promotle ren ge-

Wffiwre

structureerde testaanpak dient niet
slechts door een extern adviesbureau
dan wel een stafafdeling te worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Het verdient aanbeveling een gestructureerde
testaanpak te ontwikkelen in samenwerking met de testers die er in de toekomst mee moeten gaan werken, Hierdoor wordt reeds een bepaalde mate
van betrokkenheid gerealiseerd en vindt
tijdens de invoering promotie ten aanzien van de gestructureerde testaanpak
plaats binnen de testgeleding(en).

Blijf begeleiden en ondersteunen Na het definiëren van een
gestructureerde testaanpak wordt de
bijbehorende opleiding vaak gezien als
de totale invoeringsinspanning. Niets is
echter minder waar. Begeleiding en ondersteuning van testtrajecten dienen

mede onderdeel te zijn van het invoeringstraject. Indien geen verdere ondersteuning wordt geboden bestaat de mogelijkheid dat medewerkers kiezen voor
de gemakkelijkste weg en vervallen in
de 'oude'werkwijze.

ffiffiffiffiffiwwffiffireffiWrc
satic en testbeheer. FIet geheel is gericht
op het in kaalt brengcn van cle r-ccds bestaancle onclerclelen r.'an het llestl.uctLtreercl testcn en htrn u.erking. De invcntarisatie kan ntcde l,-olclen gekn'alificeer-cl
rls een sterktc/zr,vakte-anah'se. Er u'otdt
namelijk en passant vastÉ{estelcl op w.clke
aspectcn clc orgenisatic slecht scoort en
u.at de oolzahen claarven zijn. Het rcsulta:rt is inzicht in stet'ke en zr,vakke punten
van de geplaktiseercle n,erkrvijzc met be
trekking tot het testen. Het rrcr.r,r,on.en tnzicht levctt belangrijke ir-rplrt rroor het ir-r
de volgcnde fise op te stellen plan r,.an

aanplk.
Geclceltelijk palallel n'orclt een onclcr
zoek uitgcvoercl naar een gescl-rikte test
:ranpak. Deze aanp:rk cliellt te passen bij
de vigerende systecmont\\-ihkelingstlethocliek c.q. het systecm()ntwikkelingsbeleid. Daa|naast moer het mogelijk ziin cle
tijclcns cle inrrentansatie onclcrkende sterke punten in tc passcn. Alrn.qezlcn een
unrversele tcstlanpak niet best.rlrt. ntoet
bovenciien cle te kiezen stanclaatcl testlanpak toegesnedcn kunnen r-olclen op
de spccificke organis:ltorische situatie.

ten rvordcn nitgevoeld or.n:
'.,r c1e gestrlLctuleercle testaanpak tc

r-eaLr-

SefCni
'r'rr' dc gefcalisect'cle testaenpak te implementeren in cle organisatie;
':r':, cle operationcle tcsta:rnpak tc onderItorrrlcn rn lr r cfhctclt.n
In het plan l-olclt een cL-ietal sporen ondelkencl: het definrëren r.'an cle testaanpak. cle introdrLctie in cle organisatie en

de praktijkprocf.

Definiëren van de testaanpak

.

Ook aan clcze activiteit levert cle reeds
vclmelcle n-erkgroep een essentiëlc bijcL'age. De nieLr$-c testaanpak n'orclt zocloencle niet opgelegcl. rnaar-cktor de (ec
ccptatie-) tcstels zelf n-recle ontn'ikkeld.

De geclcfiniecrcle testranp,lk u,'orclt tenslotte vestgelegd in een henclboek. tIc-t
har-rclboek zolgt cn'oor cht een eencluidig
refèr'cntiek;Lder onst:ltlt ciat r,.oor- een iccler tocgankelijk is.

cleflniëren r':rn cle testaanpak
gcbmik gemaaht r':rn c1c resultaten
urt cle inr,'ent:rnsatiefàse. Dc oncler.kencle
stclke punten n'ordcn zo snel mogelijk
.llt .<,11.1'.'lg,rnrlcrtltlen upg,cnutttcrt in
cie llcsffuctru'eelde testrrnpak. I)e zrvak
ke onclet'dclen n.olden verbetercl, tcrn.ijl
n'orc1t

\a dc inr.entarisatte r,r.orclt cen plan van
aanpak opgestelcl rroor cle r.crlisatie en
invoering van cle gcstr-r-rctureetcle test:r:in
p:rk binncn cle organisatic. C)p irasis f iier,
van lvorclen c1e activiteiten uit cle nel.ol
gencle fascn r,ritgevoercl. Het plan van
aenpak gceft arn welke activiteitcn moe-

dc hiaten n'olclen opgevtilcl.
lle ecls tijclens cle inventariszrtiei:tse, of aan

het begirr r,:rn de fàsc

q,.cirden oplossrngcn

inÍoÍmatÍe

cle

Ílniêre n testplan,
zrvekke

voor cle
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gestructureerde test:ranpak. Een aantal
rlederverkers z:r1 hiercloor supporter \ran
de gestrlrctr-Il'eerde aanpak w.orden en c1e
veranderingen clie daarr-rit voortr4oeien
?rcticl gaan onclersteunen.

Llitgaancle v:rn hct kaclet-cl:Lt nriddels de
'stenclaarcl' testaanpak is I'astgesteld,
r'r'orclt een specifieke testeanpak gedefinieercl clie geschikt is r.oor de otganisatie

Bij het

plrnten in c1e otganisatie laeïntroduceercl.
Dcze versnelde introdLrctie biedt tr,,ee
grote voorclelen. Ten eerste n'orclen dc
zr''akke pllnten het eerst verbcterd, r,vaardoor het terugverdieneffect in c1e begin,
fase erg flroot is. En ten t$,.et:de erval.en
cle neclen-erkels op korte terrnijn de po
siticr r' cÍ'fecten r an tle inr ert.rin- \ An ccn

Vecl:rl u.orclen cle infbrmatiesystemen
door een EDP-auclitor van cle (interne)
accctuntantsclienst beoorcleelci

op

be

trour,vba:rrheiclsaspecten. f)eze beoorcleling rrinclt vaak pla2rts cloor het r-ritvoeren

van een uitgebleidc test. Inclien cchter

dool cle accountantsclienst traceerba:rr
kan rvorden vastgesteld dat reecls een
kw-alitatief goecle test binnen cle organisatie is Lritgevoercl, hoeft een afzonderlijke
accountantstest niet rneer, of slechts minder cliepgaand, te wor-c1en uitgevoer.d.
Het verdient clan ook aanbeveling de geclcfinieercle testaanpak ter accorclering
aan de accountantsclienst voor te leggen.
Rinnen 1-ret ABI, hceft een clergelijke beoordclng inmicldels pla:rtsgevonclen en
heeft cle interne accountantsdienst een
positief advies gegeven.

Introdactie in de ortanisatie

I)c geclefinieerde

testazrnpak worclt cloor
nriclclel van een voor[chtings- c.q. oplei-

cllngsprogramma in de organisatie geïn
troclllceerd. I)e tcsta:rnpak client als het

Kies representatieve pilotpÍOlecten Als pitotproject voor de
introductie van een gestructureerde testaanpak dient niet een strategisch
project dat als tijdkritisch wordt gekenmerkt, te worden gekozen, Het verdient
aanbeveling een testtraject van gemiddelde omvang te selecteren. Bij voorkeur wordt het testteam met een beperkt aantal gemotiveerde testers
bemand. Het is uitermate belangÍijk dat
het pilotproject slaagt. Bij een mislukking wordt de gestructureerde testaanpak namelijk niet als zinvot ervaren en
veelal zal men geen herkansing krijgen.
Bovendien verdient het de voorkeur een
project te kiezen dat betrekking heeft
op het primaiÍe proces van de organisatie. Dit heeft als voordeel dat het voor
iedereen herkenbaar is en door allen als
representatíef wordt ervaren.

0Íganisatie

cierscl-rcic1cn,

(T)
Y
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(F)
InÍÍastÍuctuur

den is een gestÍuctureerde testaanpak
voor de volle honderd procent toepasbaar. Steeds dient te worden bekeken
welke onderdelen zinvol zijn, dat wil
zeggen in de specifieke situatie een
toegevoegde waarde hebben. Het bureaucratisch toepassen van de volledige aanpak wekt slechts weerstanden
op. De testaanpak is slechts een middel en geen doel op zich. Indien echter
wordt aÍgeweken van de voorgeschreven testaanpak dient dit wel beargumenteerd te worden.

'

Technieken

o,'

Ondersteun de testers

Niet in aile omstandighe-

\\'arc te n'oLclen vcrkocht lrinnen cle organisatic. Een nieuwe r,er-kl,ijze , in clit ge
r':rl ccn nieLtn:e testaanpak, n'orclt n:itne
lilk niet vanzelf en nlct entholtsiaslne
dool de rneclewerkels van cle orgenisetie
opgepaht. Een geslaagclc introcluctie bep:ralt in belangrijke mate het sLlcces \.illr
clc testaanpal< in cle organisatie,
In het kaclel r,'an cle introch:ctie bchoevcn
velschillencle cloelgrocpen iecler hr-rn ci
gen nanier ven kennisrn:rking rlet de gcstrllctrueercle testtanpak. NÍecstal zijn els
cloelgroepen het elgemeen mantgentent.
testmalnagentcnt en testultvoering te on_

Testfaseringsmodel

Fasering

Pas.de aanpak pragmaIISCh tOê

'

Het is

cktelgroep algernee
De bedrijfseenheid Pensioenen van het
ABP heeft bij de invoerin! van een gestruc.
tureerde testaanpak gebruik gemaakt van

het testÍaseringsmodel TMap@, Dit testfa.
seringsmodel is gebaseerd op een viertal
pijlers: een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van testactiviteiten.
een goede organisatorische inbedding. de

juiste hulpmiddelen en infrastructuur en
bruikbare technieken ter uitvoering van de
activiteiten, Het model bestaat uit een vijf.
tal fasen. Naast de fasen planning, voorbereiding, specificatie en testuitvoering is
een fase afÍonding gedefinieerd om het

testproces op een goede manier af te ronden en de testware voor onderhoudsdoel.
einden over te dragen aan de beheerorgani-

satie. Het faseringsmodel beschrijft per
fase de daarín uit te voeren activiteiten en
per activiteit wordt het proces beschreven

tot het niveaq 'wat'en 'hoe'.

raaclza:rr-rt

n

voor

cle

managerrent een

apertc r-oorlichLingsbijccnkomst te

o1.g2L-

nlseren, on.r ook op hoger nil.eau een
clrragr.lak Voor clc testaanpak te cr.eëren.
Ilct cornmitncnt \':ut hct manrgement is
immers onot-rtbeer'lijk \.ool een geslaagcle
invoerit-rg. Tijclens c'le:ze bijeer-rk<)lnst s,'orclen net nlrne cle cloelstellingen. het be
lang en cle koster-r en b:rten \-en hct ge-

crcl testen behilnclclcl. L-r l-rct
opleiclingsplogral]ln.t dicnt neast cen instl'Llcture

houclelijkc behendcling vxn de llestrLlctLrrec|cle test:ranplk rtYeligcns et,enecns in
rLLitrrc nute aenchcht tc rvolclcn gescl-ron
ken aan aspecrten zoels hct belang ven
gestnlctut'eercl testen cn clc kosten cn ba-

ten van llet testen, cln rlc aannrczige
n'cersL:indcn [e rrc-rntincleren.
Een veel gcrnaakte fir.tt is. clet het inr-oe
r-ingstlaject na cle opleicling lr'otdt beëin
cliccl. Cleclurcncle of rrn het einclc r,.lin cle
opleiclingsfusc client. ont cleze foLtt tc
vo<>rkorlen. ecn tcstco(irclinltor tc \\.(n-
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waar testtrajecten in de gestructureerde vorm starten, zal ondersteuning
moeten worden geleverd. Deze ondersteuning kan bestaan uit het begeleiden van de teamleider van het testteam
bij het opstellen van testplannen en van
de testers bij het toepassen van de diverse testtechnieken. Daarnaast wordt
ondersteuning geboden door het beoordelen van de diverse opgeleverde produkten, waarna terugkoppeling plaatsvindt met de opstelter. Op deze wijze
vindt verdere opleiding van de medewerkers plaats en wordt het werken
conform de gestructureerde testaanpak eenvoudiger gemaakt.
F*

clen benocmcl. De testcoórdinator client
c'en ccntralc rol te r.en'ullen lrij het r.er
r'olg op het invoeringstlaject. Tijclens het

velvolgtrajcct tnoet blijvcncl

arncl:rcl-rt

u,'orclcn gege\rcn aan cle accept.ltie en cle
inbeclcling in cle orglnisatie . De rntroclr-rc-

tie is gcen cenrlaligc actic, rnaar

een

r,ooltclr-u'cncl proces \,an vo<trlici-rten. op

leiclcn. infblntet'en cn bcgeleiclen.
De praktijkproef
Na cle opleiclingsfàse kan cle geïntr-oclu-

ceerde tcstaanpak in dc plaktijk I'or-cler-l
toegepast in één of rrreer pllot-projectcn.
Bij l-ret uin.oclen van cle clir.crse testxctivi,
teiten client r,ritgebt'eicl onclerstenning te
r;orclen gelevelcl clorx cle tcstcoórclinxtol..

Het in cle praktijk zelf.stanclig rocpassen
van cle basisvaarclighecler-r die ir-r cie opleiclir-rg zijr-r arngcleelcl, blijkr namelijk r,aak
rrog ploblentzrtisch. Om elr'oor te zo1.llen
clat men niet cle gemakkelijkste s.eg kiest
en tefugvalt in cle or-tcle $-cr.hrvijze. is uir
gebrercle ondelsteuning \.an essentieei
bclar-rg. Inclien trnntcrs clczc pilot projecten niet slagen. zll het moeilijk, zo niet
onnrogelijk l orclcn het rnvoer-rngstraject

af te sluiten. Onclerstenning
k:rn s..orclen gelevcrd bij het opsteller-r
succcsvol

van tcstplannen, testbcgrotingen rnet be
hulp r,-en testpuntantl\-se, het spccificeren \ran tcstllcvallen. clc testlrin.ocr.inq en
bij het opstellen vrn lisrco- en eindrep
poftages.

De tcstcoórclinatol client bi1 het uitvocren

r';rn zijr-r onderste trrr ir-rgsn'erkzaal lteclen
clc noclige Ílcxiltiliteit tc kuuren opbrengen. \':rak sLuit rncn in clezc- fàse op n eer-

C
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continuïtát

n"t verdient aanbeve-

ling binnen de organisatie een functionaris, een testcoórdinatoÍ, aan te stellen die verantwoordelijk is voor
(verdere) invoering van de testaanpak,
onder andere door middel van uitgebreide ondersteuning bij testtrajecten.
Daarnaast kan een testplatform, onder
voorzitterschap van de testcoórdinator,

worden gecreëerd met als doel ervaringen uit te wisselen en de testaanpak
verder te optimaliseren. Nadat invoering heeft plaatsgevonden dient blijvend ondersteuning te worden geboden
c.q. aandacht aan het testen te worden
gegeven. Anders bestaat de mogelijkheid dat de organisatie terugvalt op een
in het verleden gehanteerde werkwijze.

Z.olgvoor een breed draag-

Zorgvoor hulpmiddelen

ruiet aileen de toekomstige testers dienen de gestructureerde testaan-

ondersteuning van testtrajecten kan
een aantal hulpmiddelen worden aange_
dÍagen, waardoor het voor de testers
eenvoudiger woÍdt om conform de gestructureerde testaanpak te werken,
Als gevolg hiervan zal men eerder bereid zijn zich aan te passen en zal er dus
minder weerstand ontstaan. Hierbij kan
men denken aan het op diskette beschikbaar stellen van een standaafd
testplan en een standaard eindrapportage waarin reeds de inhoudsopgave en
een aantal standaard onderdelen van
hoofdstukken aanwezig zijn Tevens
kan worden gezorgd voor concrete

Vlak

pak te dragen, maar ook het
management moet betrokken worden
bij de invoering van een gestructureerde testaanpak. Hiertoe verdient het
aanbeveling het management middels
een aparte voorlichtingsbijeenkomst te
informeren over de gestructureerde
testaanpak, Hierdoor wordt op een hoger niveau draagvlak gecreëerd en kan
budget verkregen worden voor verdere
invoering. Daarnaast kan de testaanpak ter accordering worden aangeboden aan de (interne) accountants-

dienst.

nls

praktijkvoorbeelden van testspecificaties en testscripts met betrekking tot
de diverse technieken die toegepast
(gaan) worden.

G,J,P. Senden, nformatie-analist bij de staf

Drs. E.P.W.M, van Veenendaal CISA, QualityAssurance consultant br.1 Software Control
Nederland bv te Nieuwegern, is vanaf mei 199j"

als extern adviseur betrokken geweest

bU de

realisering en rnvoer ng van de acceptatietestaan pak.
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lnformatrevoorziening en Automatisering binnen
de bedrijfseenheid Pensioenen van het Algemeen
Burgelijk Pensioeníonds te Heerlen, is als
testcoórdinator verantwoordel

1

k voor cle tnvoering

en verdere ontwikkeling van de acceptatie-

testaanpak.

Introduceer test-tools ná
stf uctUfetin$ voer geen test-toots
ter ondersteuning van testactiviteiten
in voordat een gestÍuctureerde testaanpak geïmplementeerd en geaccepteerd
is, Het automatiseren van 'chaos'
schept immers nog meer'chaos'. Nadat
de organisatie met de testaanpak vertrouwd is, kan met behulp van testtools een aantal werkzaamheden van
de testers geautomatiseerd worden,

stanclcn in de organisatie.

l)e testcoórdi-

Bedenk: veranderen vraagt

tijd

net is onmogelijk om van de ene
dag op de andere oveÍ te gaan op een
andere testaanpak c.q. werkwijze. Een
verandering van werkwijze kan slechts
geleidelijk geschieden. Daar waar groot
onderhoud wordt gepleegd dan wel gestructureerde informatiesystemen worden ontwikkeld, kan geleidelijk de gestructureerde testaanpak worden
gehanteerd. Het is belangrijk dat bij het
management niet te hoge verwachtingen woÍden geschapen oveÍ de termijn
waarop de resultaten zichtbaar zijn.
Zorger derhalve voor dat er voldoende
tijd voor het veranderíngsproces beschikbaar is.
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nator doet er daarbij verstandig a:rn niet
het r-ritgangspunt te hanteren dat de ge-

irnmers sncl toenemen. Vanuit de rverkgroep kan een testplatform \\'orden inÉlestelcl onclel rroorzitterschap \ran cle test-

tiefase is ingestelcl, l-reeft gezorgd voor
een breder clraagvlak en voor een testaanpak clie past bij cle praktijksituatie.

strllctr-rrecrcle testaanpak stecds voor cle
r-olle honder(l proctcnt moet w-orclen toegepast. Een przrgmatischc l-ror,rcling, reke

coórclinator. Het testphrfolm hceft :rls
cloel plaktijkclaringcn uit te r,'isselen.
Op basis vrn deze eruaringen cn markt-

ning houclencl met cle eventuelc

Een aantal u'elkgroepleclen heclt nacL'ukkelijk de rol van pronotor venlrlcl.
Aangezien cle organisatie één van de vier

ontr.r'ikkelingcn kan bijstelling cn optilna
liscring van cle testaanpak plaatsvindcn.
Terrens ltel-roort het vcrzarleien van aller'
lei gegevens met betrehkin[J tot het test
proces tot het takenpakket van cle test
cocjrdinator en het testplatfbrm. Dit om

pijlers van cle gekozcn 'standaard test,

R.eer

stanclen. verclicnt de r-oorkenr. Steecls
rnoet bekeken n'orden lvelkc onderclelen
nit cle gestructnreerde testaanpak zinr-ol
zi1n. c1ít rvil zeggen in de specrheke sitr:atie een toegevoegde u'aalde hcbben, en
rvat haalbaar is. Inclien rvorclt afgen'ekcn
r.'an cle stanclaarcl testeanpak moet dit
echtel n'el Lreargumentecrd wolden aangegeven.

etr.ool' te zorgclt clat normen en er\raringscijte

rs

Lrescl-rikbaar kotnen.

f)e

in-

c1c

pilot(s),

I)e rol van cle tcstcoórdinator d1ent, onclcr anclere op basis van het voorafgazrn
cle, een structlll'ccl kzrrakter te krijgen.
ïIet is \.zrak niet zinvol en solns zelfs onrnogelijk om alle testondelsteuning cloor
één pcrsoon tc l2rten lritvocren. Ilct aan
tel testtrajectcn clat r.orclt nitgevocrd con
forrn cle gestrlrcturcel'cle aanpak gaat nr-l

pccten. l)e introdr-rctie heefï breecl in cle
org2lnisatic (managernent. arcc()Lrntztntsdienst. testnlanallclnent cn testuitvoe
ring) plaatsgevondcn. I)oor het instellen
van een centrale testcoórclinator ti.jclens
cle opleiclingsfase l-reeft cle testarnpak hct
nooclzakelijke st1-uctruele karaktet gekre

stelling van een testplatfon-r-r en het benoeilen van een teslcoór'dinator cleëert
binnen cle organisatie structureel cen
cl'aagvlak op b:rsis s.raen/an cen sLlcccs

gen.

volle optimalisering van cle gestrr-tctnrcer
(lc t( ilJanPirk nrogclijk is,

Door ter-ens vannit cle werkgroep testen
een testphtfbrm te fol'meren rvor.clt een

Er client voor gezorgcl te r,r'orclen clat dc
aandacht voor het testen na c1e prahti.jk

toets middels pilot-projectcn niet ver
slapt, V'erdere onclersteuning blijft noodzakeli.lk: een verandering r.an l'erkwiize
rl'orclt niet in een korte pcliode rniddels
één plo.ject gerealisccrd en bovendien
zijn uiter'.r:lrd niet alle testmede$.erkers
en/of gelcciingen betlohkcn geweest bii

aanpak is. is ook bij l-ret clefiniëren van cle

specifieke testaanpak naclrr-rhkelijk eanclacl-rt gegeven aan org:rnisatorische as,

In het vooraflaaancle is beknopt een testir-rvoeringsn'rodel beschrevcn. De besclrrijving is rnede gebaseelcl op de er-v-aringen met het toepassen en'an bij cle
bedrijÍ.seenheicl Pensroenen van het ABP,
Een jaal na ir-rvocring van de testaanpak
kan urorden vastgestelcl clat clc invoering
\ran een gestfuctufeerde tcstaanplk con,

fbrnr het geschctste rnoclel sr,tccesrcl
heeft plaatsgcvonclen. Temgblikkencl kan

worclen geconchrcleercl clat in elhc lase
ruirnc aanchcht is gegevcn aan cle organisatorische aspecten.

De n'erklaloep, clic trjclens de inventarisa-

i nf

o

rmati"

1-1-

ra

n

agemenr

geclcgen organisakrrische inbeclcling van
het testcn gercaliseerd. FIct is in clit kaclel
belangrijk vast te stcllen dat het proces
ni! l tnJg itonncn nl rlt inr, 'cIing, rn:r:tr'
clat het uiteindelijke resultaat l'orclt ge
boekt in c1e operationele fase. Het zijn
juist clie olganisatoLiscl-re inbeclcling en de

nadrukkelijke aand:rcht voor organisatoriscte aspecrten tijdcns de invoering clie
tot een succesvolle implemcntatie van
een gestructLlrecrcle tcstaanpak hebben
rrel-i,l

@

