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Tijdstip: 1 Mei 2018 van 18.00 tot 21.00. 
Onze missie is: Kwaliteitsoordeel & Advies voor verbetering opleveren voor de eDition: Feniks.
De SUT is te vinden op: https://mijn.thiememeulenhoff.nl
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Testmissie
Onze missie is om het product te verkennen en een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en een advies voor 
het het product te doen, met daarbij focus op onderstaande punten:

- Gebruiksvriendelijkheid rondom de resultaten overzichten (navigatie, duidelijkheid, volledigheid)
- De werking diverse opdracht types die er zijn
- Gebruiksvriendelijkheid in het algemeen
- Functioneel alles behalve de “out of scope” zaken die hieronder vermeld staan
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Out of scope
Volgende onderdelen zijn buiten onze testmissie en dus out of scope gedefinieerd:

● De website om in te loggen: https://mijn.thiememeulenhoff.nl en verdere functionaliteiten in dit 
scherm. Ook account creatie valt hieronder;

● Content zelf: Spelfouten, grammatica;
● Security issues;
● Performance, load, stress testen;
● Externe websites zijn NIET van toepassing voor het testen. Als er een verwijzing is naar 

YouTube of andere websites: Deze moeten wel starten. Het juiste moet gestart worden, maar 
verdere functionaliteit van externe websites zijn niet van belang;

● Het gebruikers menu aan de rechterkant.

Opdracht
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1. Gebruiksvriendelijkheid 
resultaten-overzicht
De resultaten worden duidelijk en overzichtelijk getoond 
waarbij totaal scores getoond worden. Door verder door te 
klikken kunnen de scores per opdracht getoond worden.

Percentages van de docenten en leerlingen kloppen echter 
niet altijd met elkaar (Mantis-606). Ook verschijnen bij het 
doorklikken op hoofdstuk niet meteen de opdrachten, maar 
eerst nog een keer het hoofdstuk.

2. Opdracht-types
Dit zijn onze resultaten m.b.t. opdracht-types:

- Slepen: Werkt goed op alle devices
- Drop down menu: Op tablet verplaatst het drop 

down menu naar onder de vraag wanneer je iets 
anders invult (Mantis-702).

- Multiple choice: Werkt goed op alle devices.
- Invul-veld: Werkt goed op alle devices, geen 

maximum aantal tekens
- Invulvelden midden in zinnen: Wanneer je hier 

een grote tekst invult blijft dit op één regel staan, 
waardoor de tekst doorloopt in de achtergrond. 
Dit probleem is op alle devices aanwezig 
(Mantis-531).3. Algemene gebruiksvriendelijkheid

Over de algemene gebruiksvriendelijkheid viel ons het 
volgende op:

- Wanneer je als leerling ingelogd bent op tablet 
en je klikt op een link valt de rechterkant van het 
scherm weg (Mantis-562)

- Het wisselen in lesmateriaal bij de docent is vrij 
onduidelijk. Dit maakt het zoeken van groepen 
lastig. Daarnaast is er een bug bij het 
terugkeren naar lesmateriaal pagina 
(Mantis-640)

Verder is het een moderne en gebruiksvriendelijke 
applicatie.

4. Devices
Op leerling-niveau gebruikten we de volgende devices:

- Chromebook
- iOS tablet
- Macbook met diverse browsers

Op docent-niveau gebruikten we de volgende devices:
- Laptop met Windows 7 en IE 11
- Macbook met diverse browsers

Resultaten
De resultaten die wij hebben gevonden zijn op basis van de 4 focuspunten van de PO aangepast.
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Conclusie
De website oogt modern en is schoon, simpel en intuïtief in navigatie. De basis-functionaliteit werkt 
goed; er zijn weinig foutmeldingen en de bugs die er zijn gevonden zijn veelal cosmetisch en kleine 
dingen, voornamelijk op de focus-punten. Er waren slechts een paar dingen die in onze ogen beter 
konden; deze hebben wij in Mantis gezet. De belangrijkste Mantis-onderwerpen hebben wij in de 
Resultaten-pagina betrokken.

Op basis van de uitgevoerde testen zijn wij tot de volgende conclusie samenvattende conclusie (Goed, Matig, 
Slecht) gekomen voor de focuspunten:

- Gebruiksvriendelijkheid rondom de resultaten-overzichten -  Goed
- De werking diverse opdracht types die er zijn -  Goed
- Gebruiksvriendelijkheid in het algemeen - Goed
- Devices - Goed
- Functioneel alles behalve de “out of scope” zaken die hieronder vermeld staan - Goed

Advies
Ons advies is om de kleine verbeterpunten op te pakken zodat de website nog beter wordt. De in 
scope verbeterpunten staan allemaal in Mantis. Daarnaast hebben we nog enkele out of scope 
verbeterpunten op pagina 12 gezet die we tijdens het testen zijn tegen gekomen.
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“Geoffrey zal naast testen zorgen 
voor optimale communicatie binnen 
het team en tussen het team & de 
Product Owner.” 

Stijn Bunschoten
King of the Non Functionals

Erik Hendrikx
Anti Bug general

Iris van Blijderveen
Captain Reports
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Geoffrey van der Tas
Team Lead

“Voor Erik is testen een tweede 
natuur en geen fout zal aan zijn 
aandacht ontsnappen.”

“Iris zorgt er met haar scherpe 
nauwkeurige blik voor dat het 
testrapport volledig, accuraat en 
visueel aantrekkelijk is.”

“Voor Stijn is het belangrijk om 
out-of-the-box te denken bij het 
testen van een applicatie.” 

Het team stelt zich voor
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Aanpak
Werkwijze: We werken in sprints met focus om ervoor te zorgen dat we efficiënt kunnen omgaan met de beperkte tijd. 
Daarnaast worden bugs die gevonden zijn direct gerapporteerd.

Sprint: Een iteratie van 18 minuten daarna 2 minuten overleg over voortgang en de volgende stap. Er zijn in totaal 7 sprints.

Focus: In de sprint is er een bepaalde testing focus. Deze focus leggen we vast in de tijdlijn (eerstvolgende pagina). De 
uitgevoerde testen zijn in een aantal mindmaps/gebruiker flows vastgelegd. 

Bugs: Gevonden bugs zijn ingedeeld in categorieën. Om bug reporting van hoge kwaliteit te houden zijn alle bugs door een 
2e persoon hertest volgens beschrijving.

Mindmap/gebruiker flows: Hierin staat alles wat is getest uitgewerkt. We hebben gekozen om zowel Non Functionele 
testen als Functionele testen erin te verwerken. Hieronder staat de legenda. Onze testen gaan van onderwerp (hoog over) 
naar de diepgaande testen. De kleurcode geeft aan of de test geslaagd is (groen), niet geslaagd is (rood) en is niet getest 
is (grijs). Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van onze uitwerking hiervan:
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Tijdslijn & Focus
In onderstaande tijdlijn staan de starttijden van de sprints aangegeven. De sprint zijn gestart om 18.30 na 
de centrale uitleg en eerste creatie accounts. Per sprint staat de focus van die sprint aangegeven. Iets voor 
21.00 stoppen de sprints zodat we voldoende tijd hebben om het eindrapport op te stellen.

Sprint 1

- Duidelijke 
Testmissie 
opstellen

- Accounts 
creatie

- Algemene 
applicatie 
verkenning
2x Docent
1x Leerling

Sprint 2

Docent:
- Groepen 
beheer
- Lesmateriaal 
toevoegen

Leerling:
- Opdrachten
- Theorie
- Ipad account 
aanmaken

Sprint 3

Docent:
- Resultaten 
controleren

Leerling:
- Bronnen 
Leerling
- Resultaten 
invoeren
- Chromebook & 
Macbook 
gebruiks-
vriendelijkheid

Sprint 4

Docent:
- Opdrachten
- Algemene 
gebruiksvriendel
ijkheid

Leerling:
- Ipad mini 
gebruiksvriendel
ijkheid
- Activatie code

Sprint 5

Docent:
- Opdrachten
- Resultaten
- Gebruikers 
koppelen aan 
groep
- Gebruiks-
vriendelijkheid

Rapport:
- Resultaten

Sprint 6

Docent:
- Resultaten
- Scores
- Resultaten 
gebruiksvriendel
ijkheid

Rapport:
- Resultaten
- Conclusie
- Advies
- Out of Scope 
verbeterpunten

Sprint 7

Docent/leerling
- Hertesten

Rapport:
- Resultaten
- Conclusie
- Advies
- Controle 
spelling & 
design
- Mindmap

18:50 19:1018:30 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50
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Wat hebben we getest
Wij hebben onderstaande getest voor de devices: Docent alleen met Macbook/PC en Leerling met Macbook/PC/Chromebook/Tablet.
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In het groot bekijken:
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Kwaliteitsborging van bugs
Om de kwaliteit van de gerapporteerde bugs te waarborgen, worden alle bugs hertest door Erik. Met 
uitzondering van de gerapporteerde bugs van Erik, deze worden door Stijn hertest.

Gebruikte richtlijnen voor Classificaties
Severity:

● Critical: Heeft betrekking op kritische functionaliteit of data. Er is geen workaround
● Major: Heeft betrekking op belangrijke functionaliteit of data. Er is een (ingewikkelde) workaround
● Minor: Heeft betrekking op minder belangrijke functionaliteit of data. Er is een workaround
● Trivial: Is niet van invloed op functionaliteit of data

Prioriteit:
● Hoog: Direct consequentie op de functionaliteit van het totaal. Zorgt voor verstoring in de verwerking van 

de applicatie
● Midden: Heeft betrekking op een onderdeel van de applicatie
● Laag: Zorgt niet voor verstoring

Gerapporteerde bugs:
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis 
Username: iblijderveen Wachtwoord: Grasshopper$2018
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Bugs

http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis
Rob van Steenbergen


Rob van Steenbergen




Onze missie is om het product te verkennen en een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en een 
advies voor het het product te doen, met daarbij focus op onderstaande punten:

Ja, dat lijkt mij een goed doel.

Bijlage 1: De dialoog met de Product Owner
Onderstaande pagina geeft onze aanvullende belangrijke communicatie met de Product Owner weer.
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1. Welke devices voor welke groep (Docent/Leerling)?
2. Mogen groepen door de docent verwijderd worden, terwijl er een leerling in zit?

1. Docent: Laptop/Desktop & Leerling: Tablet/Chromebook
2. Ja, de docent mag een groep weggooien met een leerling erin.

1. Kun je als docent opdracht types aanpassen
2. Ons viel tijdens het testen Out of Scope verbeterpunten op. Zullen we die in het rapport zetten?

1. Nee, dat kan niet.
2. Ja, graag. Het zou zonde zijn die weg te laten.
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Creëren van accounts:
● Bij het aanmaken van accounts kwamen wij tot foutmeldingen, ook al was dit out of scope is het goed dit nog eens te 

testen. Bij het gebruiken van de volgende gegevens voor account-creatie volgde er een 404: voornaam:G30ffr3y 
TUssenvoegsel: v@n d3r T@s Achternaam: T@s

● Bij het creëren van accounts is het toegestaan onveilige wachtwoorden te gebruiken zoals ‘hallo’; we raden aan hier 
een security check op te zetten

Handleidingen:
● Op dit moment wordt de docent handleiding gedownload, deze online maken en niet in Word format maakt het 

sneller hem te raadplegen en makkelijker. 

Performance:
● Buiten Europa gaat de performance drastisch omlaag: Binnen Europa is de Time-to-first-byte (de tijd die het kost om

             de eerste byte van de server te ontvangen) onder de 0,5 sec. Buiten Europa is deze minstens 2 seconden en langer.

Content:
● Youtube content wordt altijd geopend in een nieuwe pagina. Dan kan je meteen andere dingen op youtube gaan 

bekijken die niet bij de les horen. Zeker bij jongeren is dit waarschijnlijk afleidend. 
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Bijlage 2: Out of scope verbeterpunten
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Bijlage 3: Gebruikte Devices om te testen

Device OS Browser Versie browser Getest als

HP Elitebook Windows 7 Internet Explorer 11.056 Leraar

Dell Windows 7 Internet Explorer 11.056 Leerling/Leraar

Macbook High Sierra Safari 11.1 Leerling/Docent

Macbook High Sierra Safari 11.1 Leerling

Ipad IOS 11.3 Safari 11.1 Leerling

Ipad Mini IOS 11.3 Safari 11.1 Leerling

Toshiba 
Chromebook

Chrome OS 
(up-to-date)

Chrome 66.0.3359.139 Leerling

Windows tablet Windows 8 Internet Explorer 11.0.9600.18953 Niet getest


