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TMMI
TMMI is een testvolwassenheidsmodel op basis waarvan testorganisaties kunnen (laten) beoordelen hoe volwassen hun testpro-
ces is. Daarnaast ondersteunt TMMI organisaties bij het verbeteren van testprocessen. Het model is ontwikkeld onder verant-
woordelijkheid van de TMMI Foundation, een non-profitorganisatie die als doelstellingen heeft het ontwikkelen en onderhouden 
van het TMMI-model, het creëren van een benchmarkdatabase en het faciliteren van formele assessments door geaccrediteerde 
lead-assessors. De lijst van geaccrediteerde (lead-)assessors vindt men op de website van de TMMI Foundation.
Aan de ontwikkeling van TMMI heeft een groot aantal testspecialisten uit de hele wereld, waaronder Nederlandse testconsul-
tants, bijgedragen. Begin 2008 is de eerste versie van TMMI, met daarin de niveau’s 2 en 3, gepubliceerd. Er zijn in Nederland 
ongeveer vijftig TMMI-assessments uitgevoerd, de eerste organisaties in Nederland hebben niveau 2 en zelfs niveau 3 behaald.
Binnen TMMI bestaan vijf niveaus (zie figuur). Elk niveau bestaat uit een aantal procesgebieden, elk procesgebied bevat een aantal 
volwassenheidsdoelstellingen. Een organisatie voldoet aan de eisen van een bepaald TMMI-niveau als aan alle gedefinieerde doel-
stellingen van dat niveau is voldaan.
Het toepassen van TMMI leidt in de praktijk tot een beter gestructureerd en beheerst testproces, een betere productkwaliteit, een 
hogere testproductiviteit en een doorlooptijdverkorting van de testuitvoeringsfase. Binnen TMMI ontwikkelt het testen zich van 
een chaotisch, ongestructureerd proces met een tekort aan goed opgeleide testers en tools, tot een volwassen en beheerst proces, 
dat het voorkomen van fouten als belangrijkste doelstelling heeft. Voor meer informatie: www.tmmifoundation.org en ‘De kleine 
TMMI’ (geschreven door Van Veenendaal en Cannegieter, 2010).

(1) 

Initieel

(3) 

Gedefinieerd

•Testorganisatie

•Testopleidingsprogramma

•Testfasering en -integratie

•Niet-functioneel testen

•Collegiale reviews

(4) 

Management 
en meting

•Testmeetprogramma
•Productkwaliteitsevaluatie

•Geavanceerde 
collegiale reviews

(2) Beheerst
•Testbeleid en -strategie

•Testplanning

•Testbewaking en -beheersing

•Testontwerp en -uitvoering

•Testomgeving

(5) 
Optimalisatie•Foutpreventie

•Testprocesoptimalisatie
•Kwaliteitsbeheersing

voorkomen van fouten. Deze practices zitten op TMMI niveau 4 en 5. 
Met andere woorden: TMMI is met de toevoeging van niveau 4 en 5 
breder toepasbaar.
Is het wel nodig en zinvol dat organisaties het testproces en de product-
kwaliteit op basis van metingen inzichtelijk en beheersbaar maken? 
Moeten testorganisaties de productkwaliteit kwantitatief inzichtelijk 
maken en verbeteren en daarnaast continu bezig zijn met het voorko-
men van fouten? Volstaat het niet gewoon om op gestructureerde wijze 
vanuit een goed beheerst testproces door professionele testers testtra-
jecten uit te voeren? Dit laatste wordt immers al bereikt met TMMI-
niveau 2 en 3. Naar de mening van de auteurs volstaat het bereiken van 
TMMI-niveau 3 voor veel organisaties, mogelijk zelfs voor de meeste 
organisaties. Echter bij de ene organisatie zijn de geautomatiseerde 
systemen risicovoller, belangrijker en complexer dan bij de andere. 
Sommige systemen zijn direct gekoppeld aan het primaire proces van 
een organisatie en/of hebben een enorme gevolgschade in geval van 
optredende fouten. De gevolgen van een fout in een ondersteunend 
CRM-systeem zijn uiteraard van een andere orde dan die van een fout in 
de software van hartbewakingsapparatuur. Feitelijk gaat het om de 
vraag hoe zinvol het is om te investeren in het verbeteren van het 
testproces om de nog resterende fouten het uit systeem te halen.

Interessant
Kortom, TMMI-niveau 4 en 5 zijn interessant maar niet voor alle 
organisaties. Een professionele test- en ontwikkelorganisatie hoort 
minimaal op niveau 3 te zitten, voor veel organisaties volstaat dit ook. 
Nadat een organisatie niveau 3 heeft gehaald moet men niet zonder na 
te denken niveau 4 en 5 implementeren. Afhankelijk van de omvang 
van de organisatie, de complexiteit, het risico en het belang van de 
systemen zijn niveaus 4 en 5 geheel of gedeeltelijk relevant. Organisa-
ties kunnen dit pas goed beoordelen als ze niveau 3 hebben behaald. Met 
de procesgebieden van niveau 4 en 5 in de hand kunnen organisaties 
zich dan afvragen waar ze nog kunnen verbeteren, wat zinvol is en wat 

D
it voorjaar zijn niveau 4 en 5 van het Test Maturity Model 
Integration (TMMI) gepubliceerd. Wat is de toegevoegde 
waarde van deze niveaus en zijn zij voor alle organisaties 
interessant?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we eerst 

ingaan op de inhoud van TMMI. Niveau 2 bevat alle practices om een 
testproject succesvol uit te voeren. Testorganisaties op dit niveau 
brengen de doelen van testen in lijn met die van de organisatie, 
definiëren een op risico’s gebaseerde testaanpak, stellen een goed 
testplan op, monitoren testprojecten, gebruiken testtechnieken om 
testgevallen op te stellen en hebben een adequate en beheerste 
testomgeving.
Organisaties op niveau 3 hebben het testen professioneel georganiseerd 
met bijbehorende testopleidingen, integreren het testen optimaal met 
systeemontwikkeling, voeren ook niet-functioneel testen gestructu-
reerd uit en passen collegiale reviews toe. Eigenlijk vormen niveau 2 en 
3 een logische marsroute om testen professioneel in te richten en uit te 
voeren. Als je niveau 2 en 3 hebt geïmplementeerd ben je als (test)
organisatie dus al een heel eind. Wat zit er dan nog in niveau 4 en 5? 
Waar heb je die voor nodig?
TMMI-niveau 4 heet ‘Management en Meting’. Met die naamgeving 
lijkt het er op dat je pas vanaf niveau 4 aan testmanagement doet. Dat is 
niet het geval, testmanagement binnen een testproject doe je al vanaf 
niveau 2. Je gaat op niveau 4 gedetailleerd het testproces en de product-
kwaliteit meten en hierop acties definiëren. Uiteraard doe je dit 
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tMMI-niveau’s 4 en 5 niet 
voor alle organisaties relevant

Voor professioneel testen zijn de niveau’s 2 en 3 van het model TMMI in feite voldoende. 

Wat is dan de meerwaarde van de nieuw gepubliceerde niveau’s 4 en 5? Het model, con-

cluderen Jan Jaap Cannegieter en erik van Veenendaal, gaat met deze stappen verder dan 

testen alleen. een organisatie moet de niveau’s 4 en 5 niet klakkeloos implementeren.
door: Jan Jaap Cannegieter & erik Van Veenendaal       

gedeeltelijk al op lagere niveaus, maar nu wordt dit element volledig en 
breed geïmplementeerd. Op niveau 4 is het testproces een gedefinieerd 
en meetbaar proces waarin zowel productkwaliteit als procesprestaties 
kwantitatief inzichtelijk zijn gemaakt.
TMMI-niveau 5 heet ‘Optimalisatie’. Op dit niveau is een organisatie 
continu bezig met het verbeteren van het testproces en de productkwa-
liteit op basis van de op niveau 4 verkregen kwantitatieve inzichten.
Samenvattend kunnen we van niveau 4 en 5 zeggen dat zij zich richten 
op het gedetailleerd meten en optimaliseren van het testproces en de 
productkwaliteit. Zij gaan dus verder dan testen alleen. Met niveau 4 en 
5 wordt TMMI ook een model om van detectie naar preventie te gaan, 
en testen te integreren met quality assurance.

Relevantie
Als we niveau 4 en 5 bekijken moeten we de conclusie trekken dat zij 
behoorlijk ver gaan. Uit onderzoek van Cap Gemini blijkt dat TMMI 
verder gaat dan andere testverbetermodellen. TMMI wordt vergeleken 
met TPINext, een ander testverbetermodel (Models to improve your test 
process, Van der Ven, 2012, zie www.nl.capgemini.com/expertise/
publicaties/models-to-improve-your-test-process). Uit het onderzoek 
komt naar voren dat veertien checkpoints van TPINext niet (geheel) 
terugkomen in TMMI en dat 59 practices van TMMI niet terugkomen in 
TPINext. Uit een nadere analyse blijkt dat de practices van TMMI die 
niet terugkomen in TPINext, vooral betrekking hebben op quality 
assurance, het vroegtijdig meten van productkwaliteit en vroegtijdig 
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een goed rendement oplevert. Veelal zal dit leiden tot slechts een 
gedeeltelijke implementatie. Belangrijk is in ieder geval dat men na het 
bereiken van niveau 3 kan verder gaan met verbeteren. TMMI 
biedt daarvoor alle noodzakelijke hulpmiddelen.

Niveau 4
De procesgebieden van TMMi-niveau 4 zijn:
•  Testmeetprogramma: het identificeren, verzamelen, analyseren, 

rapporteren en gebruiken van metingen voor het evalueren van de 
effectiviteit en efficiency van het testproces.

•  Productkwaliteitsevaluatie: het vroegtijdig kwantitatief inzicht ver-
krijgen in de kwaliteit van de producten en het tijdig bijsturen om op 
die manier specifieke kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.

•  Geavanceerde collegiale reviews: reviews worden nu gebruikt om 
productkwaliteit te meten, de resultaten worden tevens gebruikt om 
de dynamisch teststrategie- en aanpak te optimaliseren. Feitelijk 
worden nu testen en reviewen volledig geïntegreerd.

Niveau 5
De procesgebieden van TMMi-niveau 5 zijn:
•  Foutpreventie: het identificeren, analyseren en wegnemen van veel 

voorkomende oorzaken van fouten (zowel in het proces als het pro-
duct), zodat deze fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt.

•  Testprocesoptimalisatie: het continu verbeteren van het testproces 
in de organisatie door het identificeren, evalueren en implementeren 
van nieuwe methoden, technieken en tools.

•  Kwaliteitsbeheersing: het statistisch beheersen en managen van het 
testproces en de invoering van statistisch testen op basis van ervarin-
gen uit het verleden.


