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High level samenvatting
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Gaat goed Moet worden verbeterd Verbetervoorstellen

• Oefening doorlopen als 
leerling

• Inzicht van de 
gemaakte oefeningen 
als docent

• De functionaliteit tussen 
leerling en docent

• Leerlingen en docenten 
toevoegen aan 
opdrachtengroepen

• Video ter ondersteuning 
werken niet altijd

• Responsiveness op de 
IPAD

• Soms wordt een 
gebruiker willekeurig uit 
de applicatie gegooid

• Directe communicatie 
mogelijk maken tussen 
leerling en docent; dit is 
nu nog niet mogelijk

• Let op de privacy. 
docenten kunnen 
eenvoudig alle 
gegevens zien. Dit is 
niet altijd duidelijk voor 
leerlingen.
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Test opdracht

Wij hebben van de Product Owner de opdracht gekregen om de applicatie eDition –
Feniks te testen. De applicatie is een digitale leeromgeving welke wordt gebruikt in 
het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Vanuit de Product Owner zijn de volgende requirements meegegeven waar wij als 
test team op moeten letten:
1. Gebruiksvriendelijkheid rondom de resultaten overzichten (navigatie, 

duidelijkheid, volledigheid)
2. De werking van de diverse opdracht-types die er zijn
3. Gebruiksvriendelijkheid in het algemeen
4. Functioneel behalve de “Out of scope” zaken (staan op de volgende 

slide/pagina)
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Out of scope

De volgende zaken zijn door de Product Owner out of scope gezet:

• De website om in te loggen: mijn.thiemenmeulenhoff.nl
• De content zelf; spelfouten, grammatica
• Security issues
• Performance, load, stress testen
• Externe websites
• Het gebruikers menu aan de rechterkant
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Werkwijze en aanpak

Wij hebben als eerste een overzicht gemaakt van de 
focusgebieden van de applicatie, zie pagina focus 
gebieden, deze gebieden uitvoerig getest. 
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Aanpak was op basis van exploratory testing op basis 
van de voorgestelde focus gebieden.

We hebben de volgende hardware en browsers gebruikt.
Browsers: IE11, MS Edge, Safari
Hardwarde: Laptops Windows 10 en Ipad IOS 10
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Focus gebieden
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Bug reports

Bugs staan in: http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/
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http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/

