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Thieme-Meulenhoff eDition – in het kort

Wat is het, waar is 
het voor?

Een interactief, educatief systeem om op een effectievere manier 
huiswerk op te geven (voor docenten) en te maken (voor 
leerlingen). – het testobject is specifiek het onderdeel ‘Feniks’, een 
methode voor het vak Geschiedenis.

Voor wie? Docenten (Geschiedenis) en hun leerlingen.

Wat heeft de 
prioriteit?

Usability, gebruiksvriendelijkheid, interactie tussen docenten en leerlingen.
Tests worden voornamelijk uitgevoerd op laptops (docenten) en tablet 
(leerlingen). Mobiel heeft lagere prioriteit.

Wat zijn de 
verwachte risico’s?

Gebruikerstesten zijn tot nu toe voornamelijk uitgevoerd door docenten 
maar minder door leerlingen. Daarnaast krijgen docenten training in het 
gebruik van de software en leerlingen niet. Hun ervaring is dus een focuspunt.
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Teststrategie

Charters:

1. Opdrachten per leerling 
aan-/uitzetten

2. Groep/klas beheren

3. Navigatie/menu resultaten

4. Usability –duidelijk en 
volledigheid

5. Werking diverse 
opdrachttypes

6. Lay-out op tablet

7. Interactie docent-leerling

8. Resultaten bekijken
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Na overleg met de PO hebben wij besloten 
hoge prioriteit te geven aan algemene usability. 
Enerzijds gaat dit over de gebruiksvriende-
lijkheid voor leerlingen (bijv. intuïtiviteit van de 
navigatie), die nooit een uitgebreide uitleg van 
het systeem krijgen.. Anderzijds is dit het gemak 
waarmee docenten hun groepen en opdrachten 
kunnen beheren. Ook komt focus te liggen op 
de functionele samenwerking tussen docent en 
leerling.



Teststrategie - tijdsindeling

Tijd Fase Geplande activiteiten

18:00 – 18:29 Introductie Overleg PO, intake testobject, bepalen prioriteiten

18:30 – 18:49 Eerste oriënterende sprint Verkenning testobject, opstellen charters, koers 
bepalen.

18:50 – 19:09 Tweede oriënterende sprint Eerste tests; eventuele koerswijzigingen

19:10 – 19:49 Eerste dieptesprint Testen; rapporteren bugs

19:50 – 20:29 Tweede dieptesprint Testen; rapporteren bugs

20:30 – 20:59 Afronding Laatste tests, aan elkaar knopen losse eindjes; 
invullen, afronden en verzenden rapportage.
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Scrumboard
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Scrumboard continued

18-06-18 6



Scope

Binnen scope:

• Usability, intuïtiviteit navigatie, 
duidelijkheid instructies

• Lay-out op verschillende platforms

• Door ontdekking meerdere bugs 
bij account aanmaken/inloggen zijn 
ook deze elementen opgenomen in 
de testscope

• Functionaliteit

• Koppeling naar externe websites 
(maar niet de functionaliteit van 
die websites)

Buiten scope:

• Spelfouten, grammatica, content

• Security issues

• Performance – load- en 
stresstests

• Externe websites (zolang de link 
het zelf wel doet)

• Het gebruikersmenu aan de 
rechterkant
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Samenvatting testresultaten
1. Algemene indrukken………………………………………………7
2. Beoordeling per categorie…………………………………………
3. Toelichting belangrijkste bevindingen……………………………..
4. Advies…………………………………………………………….



1. Algemene indrukken

In orde Kan verbeterd worden Moet urgent verbeterd worden

Opdrachten op zich werken 
goed

Beheer voor docenten is OK

Basisfunctionaliteit op zich doet 
het goed

Duidelijkheid/uitleg voor 
leerlingen

Veel links werken niet – 404

Lay-out op tablet en iPad niet 
altijd in orde

Uitloggen soms niet mogelijk

Accountregistratie zonder 
acceptatie 
gebruikersvoorwaarden leidt tot 
crash, maar account wordt 
aangemaakt

Webapplicatie is niet responsive
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2.1 Usability

Goede features:

• Audio is in orde –
geluidsfragmenten worden 
zonder problemen afgespeeld

• Lay-out tekst met afbeeldingen is 
overzichtelijk, duidelijk voor de 
lezer

• Groepsbeheer voor docenten is 
in orde

Geconstateerde problemen:

• Op tablet is de lay-out vaak niet 
OK, maakt teksten lastiger 
leesbaar

• Uitleg voor leerlingen is afwezig 
en afwerking opdrachten is niet 
geheel helder (vraag pas geldig 
na correct antwoord of 3 
pogingen)
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2.2 Functionaliteit

Goede features:

• Interactie tussen docent en 
leerling is helder

• Opdrachten voor leerlingen 
werken in principe goed

Geconstateerde problemen:

• Veel links werken niet

• Account aanmaken crasht als 
gebruikersvoorwaarden niet 
geaccepteerd worden (maar 
account wordt aangemaakt)

• Errormeldingen kloppen soms 
niet
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3 Toelichting belangrijkste bevindingen

• Het aanmaken van een account is mogelijk zonder de 
gebruikersovereenkomst te accepteren. Dit leidt vervolgens tot een crash. 
Als je daarna nogmaals een account wil aanmaken met dezelfde gegevens 
krijg je een melding dat er al een account bestaat met de ingevoerde 
gegevens, ook inloggen lukt met dit account. 

• Uitloggen gaat niet altijd goed, ook niet als de browser wordt afgesloten. 
Bij herstarten van de browser blijkt de gebruiker dan toch nog ingelogd. 
Het device moet opnieuw opgestart worden, wil de gebruiker uitgelogd 
blijven.
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Vrijgaveadvies eDition

De Risqiteers

1 mei 2018



Vrijgaveadvies

De RisQITeers zien nog enkele ernstige problemen die met hoge urgentie 
opgelost moeten worden. De applicatie is echter bruikbaar. Hierom willen 
wij geen negatief vrijgaveadvies geven, maar wel met klem adviseren om de 
applicatie in zijn huidige vorm te herzien en waar nodig te verbeteren.
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Teststrategie - tijdsindeling

Tijd Fase Geplande activiteiten Opmerkingen

18:00 – 18:29 Introductie Overleg PO, intake testobject, bepalen 
prioriteiten

18:30 – 18:49 Eerste oriënterende sprint Verkenning testobject, opstellen 
charters, koers bepalen.

Enige problemen bij het 
inloggen(officieel buiten scope) hebben 
de eerste sprint wat vertraagd – bepalen 
van prioriteiten en overleg met PO is 
verschoven naar de tweede 
oriënterende sprint.

18:50 – 19:09 Tweede oriënterende sprint Eerste tests; eventuele 
koerswijzigingen

Opstellen charters en overleg PO, 
opvoeren eerste gevonden bugs.

19:10 – 19:49 Eerste dieptesprint Testen; rapporteren bugs Verlopen zoals gepland.

19:50 – 20:29 Tweede dieptesprint Testen; rapporteren bugs Verlopen zoals gepland.

20:30 – 20:59 Afronding Laatste tests, aan elkaar knopen losse 
eindjes; invullen, afronden en 
verzenden rapportage.
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Het Team:

De RisQITeers zijn:

Bilal: momenteel werkzaam als tester en Scrum Master bij IDEMIA. 
Geïnteresseerd in processen.

Jurgita: momenteel werkzaam als tester bij de Belastingdienst. Duizendpoot 
onder testers (figuurlijk, niet de letterlijke bug).

Rasim: momenteel werkzaam als tester bij IDEMIA. Security boss.

Veerle: momenteel werkzaam als tester bij IDEMIA. Streng maar 
rechtvaardig.
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