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REQUIREMENTS ENGINEERING, OOK VOOR TESTERS! 

Door Erik van Veenendaal ● www.erikvanveenendaal.nl @ErikvVeenendaal 

Testers gebruiken requirements als basis voor hun testgevallen, beoordelen hen op 

testbaarheid en zijn veelal betrokken bij requirement reviews en inspecties. Helaas hebben 

de meeste testers nauwelijks kennis en kunde ten aanzien van requirements (engineering). 

Welk niveau van kwaliteit en detail is realistisch om te eisen in requirements documenten? 

Wat betekent testbaarheid eigenlijk? Hoe kunnen testers een bijdrage leveren aan het 

verbeteren van requirements? Testers dienen in staat te zijn deze en andere vragen ten 

aanzien van requirements te beantwoorden. Sterker nog, eigenlijk zouden testers gedegen 

kennis en kunde moeten hebben op het gebied van requirements engineering. 

Betrokkenheid  

Testers klagen vaak over requirements ‘Dit kan ik echt niet testen, het is niet duidelijk, het is niet eenduidig’. 

Vervolgens hebben we echter geen idee en zijn we niet in staat de vragen te beantwoorden die we terug krijgen 

zoals ‘Wat is dan volgens jou een goede testbare requirement?’.

Echter, 

• wij zijn één van de belangrijkste stakeholders; risicoanalyse, testspecificatie zijn gebaseerd op requirements. 

• wij zijn betrokken bij requirements reviews; welk niveau van kwaliteit is realistisch om te vragen? 

• testspecificaties dienen in sommige projecten zelfs als requirements. 

• steeds vaker (bijvoorbeeld in Agile) helpen wij bij het identificeren en specificeren van requirements.  

• wij hebben alles te winnen bij goede requirements en zijn zeer nadrukkelijk betrokken!  

Agile 

De IT-wereld is de laatste jaren sterk veranderd en veel bedrijven zijn, op zijn minst bij een deel van hun 

projecten, overgestapt naar Agile softwareontwikkeling. Bij Agile is de tester nog meer betrokken bij requirements 

dan ooit tevoren. Hij levert een bijdrage aan het specificeren van requirements en de bijbehorende 

acceptatiecriteria. De user story is één van de primaire producten binnen een Agile project. In Agile projecten 

worden requirements veelal beschreven in de vorm van een user story. Een user story beschrijft dan een klein 

stukje functionaliteit dat kan worden ontworpen, ontwikkeld, getest en gedemonstreerd aan gebruikers in één 

enkele iteratie. Deze zogeheten user story’s omvatten een beschrijving van de functionaliteit die dient te worden 

geïmplementeerd, eventuele niet-functionele eisen, alsmede de acceptatiecriteria waaraan moet zijn voldaan 

voordat een user-story als compleet en ‘done’ kan worden  gekenmerkt. Testers zijn in de praktijk vaak sterk 

betrokken bij het specificeren van user story’s en de bijbehorende acceptatiecriteria. 

Verbreding van kennis en kunde 

Er zijn trends in softwaretesten waarvan de (traditionele) tester op de hoogte dient te zijn en in staat moet zijn 

hierop te reageren. Kennis en kunde wordt een uitdaging voor veel testers in de nabije toekomst. Het is niet meer 

voldoende om testkennis en kunde te hebben en alleen te beschikken over een ISTQB of TMap certificaat. We 

zullen steeds minder vaak werkzaam zijn in de veilige omgeving van het onafhankelijk testteam. We zullen nauw 

moeten samenwerken met vertegenwoordigers van de business en ontwikkelaars, elkaar moeten helpen daar waar 

nodig en als team trachten een product van hoge kwaliteit op te leveren. Van testers wordt verwacht dat zij 
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domeinkennis, requirements engineering kennis, kunde ten aanzien van ontwikkelscripts, en sterke sociale 

vaardigheden, zoals communicatie en onderhandelen, hebben (zie figuur 1). 

Testkennis & -kunde 

− Testprincipes 

− ISTQB, TMap 

− Technieken 

− Tools, etc.  

IT-kennis & -kunde 

− Softwareontwikkeling 

− Requirements 

− Configuration 

management  

Domeinkennis 

− Bedrijfsproces 

− Gebruikers 

karakteristieken  

Sociale vaardigheden 

− Communicatie 

− Onderhandelen 

− Kritische houding 

− Presenteren & 

rapporteren 

Figuur 1: Kennis en kunde van de tester 

Om kennis en kunde op te bouwen op het gebied van requirements engineering zijn er verschillende 

mogelijkheden. Sommige testers doen een cursus in requirements engineering gebaseerd op het IREB 

certificatietraject. Uiteraard zijn er ook andere goede requirements cursussen beschikbaar. Anderen kiezen ervoor 

om een tijd mee te lopen met een ervaren requirements engineer. Het maakt feitelijk niet uit, als maar de vereiste 

requirements engineering kennis en kunde wordt opgebouwd. 

Vijf succesfactoren 

Gebaseerd op een flink aantal jaren ervaring in requirements engineering wil ik graag vijf kritische succesfactoren 

aanreiken. Ik zou elke tester aanraden zich nader te verdiepen in ieder van deze onderwerpen. 

Requirements attributen 

Requirements zijn veel meer dan alleen de eenvoudige zin. Denk ook eens na over de toegevoegde waarde van 

het vastleggen van zaken zoals de rationale, prioriteit, requirements type, gerelateerd use case (of EPIC) et 

cetera. Requirements attributen zijn de eigenschappen van een requirement. Zij beschrijven additionele informatie 

van een  requirement. Veelal worden requirements attributen genoteerd in de vorm van soort kaart (bijvoorbeeld 

user story kaart), die dan standaard wordt gebruikt binnen een project of organisatie (zie figuur 2). Een 

belangrijke tip hierbij: gebruik niet te veel attributen. Definieer een praktische haalbare set van attributen, waarbij 

elke attribuut dat wordt gebruikt duidelijke toegevoegde waarde heeft. Immers, iets documenteren zonder er iets 

aan te hebben heeft geen enkele zin. 
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Figuur 2: Voorbeeld requirements kaart 

Requirements acceptatiecriteria 

Acceptancecriteria (ook wel fit criteria genoemd) complementeren de specificatie van een requirement. We moeten 

in staat zijn vast te stellen of een bepaalde implementatie volledig voldoet aan een requirement. Acceptatiecriteria 

maken een requirement meetbaar en testbaar. Het is vaak veel makkelijker om een concreet acceptatiecriterium 

toe te voegen aan een requirement dan om een requirement omschrijving 100% eenduidig te specificeren. Op een 

bepaalde wijze detailleren acceptatiecriteria feitelijk de requirements. Bijvoorbeeld zouden bij de requirement 

(user story) ‘As a student, I want to be able to buy a parking pass so I can get to school quickly’, onder andere de 

volgende acceptatiecriteria kunnen worden gedefinieerd: 

• The student will not receive the parking pass if the payment is insufficient; 

• One can only buy a parking pass to the school parking lot if the person is a registered student; 

• The student can only buy one parking pass each month. 

Regels voor Requirements 

De discussie ‘Wat is een goede requirement?’ is oneindig. Natuurlijk hangt het antwoord mede af van de context, 

maar minstens zo belangrijk is de behoefte aan beslissingen en afspraken hieromtrent. Een concrete en bruikbare 

set van regels voor requirements moet worden vastgesteld. Deze set van regels moet waarborgen dat de 

opgestelde requirements van voldoende niveau zijn binnen een bepaalde context. Bespreek en definieer regels, 

hoe gaan we om met of welke eisen stellen we aan zaken zoals identificatie, annotatie, veranderingen, 

consistentie, taal, beknoptheid, eenduidigheid, rationale, kwantificatie en samengesteldheid. 

Requirements templates 

Het is aan te raden standaard templates te gebruiken voor zowel functionele als niet-functionele requirements. Dit 

is veel handiger dan telkens in elk project of organisatie steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Templates zorgen 

voor consistentie, dragen ook sterk bij aan een betere eenduidigheid en voorkomen eindeloze dicsussies. Ze zijn 

zelfs efficient in het gebruik, dus waarom niet morgen hiermee starten? Voor user story’s wordt typisch het 
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volgende template gebruikt ‘As a <rol>, I want <doel/wens> so that <resultaat>‘. Andere veelgebruikte 

templates zijn: 

• The <belanghebbende> shall be able to <actie> (bijvoorbeeld, The order clerk shall be able to raise an 

invoice); 

• The <product> shall be able to <actie> <entiteit> (bijvoorbeeld, The launcher shall be able to launch 

missiles); 

• The <product> shall <functie> <object> every <performance> <unit> (bijvoorbeeld, The coffee machine shall 

produce a hot drink every 10 seconds. 

5. Requirements reviews 

Reviews is veruit de meest effectieve en efficiënte methode om fouten te vinden. Echter, dit is alleen waar als 

reviews correct worden uitgevoerd. Goed balanceren tussen praktijk en theorie is iets wat hierbij heel sterk van 

toepassing is. Begrijp de verschillen tussen reviewmethodes zoals bijvoorbeeld walkthrough en inspectie. Dit zijn 

andere processen, met andere belanghebbende en andere doelstellingen. Begin met het vaststellen van de review 

doelstellingen en definieer een reviewproces dat past bij deze doelstellingen. 

Tot Slot 

Al een aantal jaren verzorg ik met enige regelmaat tijdens testconferenties een tutorial genaamd ‘Requirements 

Engineering voor Testers’. Is je interesse gewekt door dit artikel, wellicht dat we elkaar daar in de toekomst 

ontmoeten en verder kunnen praten over requirements engineering. ! 

 

  


