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Anoes Haumahu, Elmamoun Azaoum, Matthijs van Boven, Fred Steenbergen

Samenvatting van het Testobject
ThiemeMeulenhoff: Feniks – de geschiedenis methode voor het voortgezet onderwijs.
Flexibele, gepersonaliseerde, interactieve digitale leeromgeving voor leraren en leerlingen.
https://edition.thiememeulenhoff.nl/secure/feniks/1-vmbo-t-havo/0.1/nl/

Samenvatting van het Resultaat
De algemen functionaliteit is goed en werkt naar behoren.
De gebruiksvriendelijkheid wat betreft overzicht resultaten is matig.
Navigatie en duidelijkheid van informatie behoeft verbetering.
De helpinformatie ontbreekt bij leerling en is niet intuitief bij de docent.

Samenvatting van het Advies
Team Pro-Test heeft zich in overleg met de Product Owner gericht op de belangrijkste onderdelen,
wetende dat de testtijd te beperkt zou zijn om 'alles' te testen. Gaandeweg is er veel kennis
opgedaan van het systeem en is het plan meerdere keren beoordeeld en bijgesteld. Het plan wat we
vooraf hadden (zie mindmap) was hierbij een goed aanknopingspunt waardoor we de juiste mindset
bleken te hebben, maar zoals verwacht is dit plan meerdere keren aangepast.
Het is duidelijk dat er al langer aan dit eindproduct is gewerkt, de kwaliteit is hoog en veel functies
zijn duidelijk al af, of zo goed als af. Toch zijn er enkele verbeterpunten te noemen waarvan de
details terug te vinden zijn in Mantis.
Ons uiteindelijke advies zou zijn om deze bevindingen na te lopen en zodoende de
gebruiksvriendelijkheid nog verder te verhogen.
Daarnaast adviseren we om nog een korte testronde te houden om de laatste puntjes op de
spreekwoordelijke i te kunnen zetten.

Het testobject
ThiemeMeulenhoff: Feniks – de geschiedenis methode voor het voortgezet onderwijs.
Flexibele, gepersonaliseerde, interactieve digitale leeromgeving voor leraren en leerlingen.
Meer dan 500.000 leerlingen en studenten. Meer dan 250 cursussen. Volledig web-gebaseerd. Het
wordt gekoppeld aan een elektronische leeromgeving van school, via single sign on hebben
leerlingen toegang. Als leerling krijg je direct feedback.
https://edition.thiememeulenhoff.nl/secure/feniks/1-vmbo-t-havo/0.1/nl/

Product Owner – Pieter (ThiemeMeulenhoff)
De Product Owner geeft aan dat de gebruiksvriendelijkheid van het resultatenoverzicht belangrijk is.
Evenals de werking van de diverse opdrachttypes zijn belangrijk
Wat moet het absoluut doen: de interactie tussen docent en leerlingen. Het moet volstrekt helder
zijn voor zowel leerling als docent wat de gene kan zien en kan doen. Geen andere gebruikers,
misschien een mentor die meekijkt.
De Product Owner wilt vooral input verzamelen waarmee zij de applicatie beter kunnen maken.

Teststrategie
Onderdeel

Risico’s

Testdiepte
Gedekt
<hoog(diep)/m(midden)/laag(ondiep)> 0: niet
1: niet tot
matig
2:
gemiddeld
3: ruim

Gebruiksvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid
resultaatoverzicht
Functionaliteit in het
algemeen
Externe sites – moet
starten
Externe sites – juiste
starten
Aanmaken groepscode
docent – leerling
Docent koppelen aan
andere docent
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In samenspraak met de Product Owner hebben wij bovenstaande tabel gemaakt. De product owner
heeft aangegeven dat de risico’s vooral liggen bij de gebruiksvriendelijkheid. Daarom hebben wij
gekozen vooral dit te testen.

Voor een sfeerimpressie van ons testwerk, zie de video die in een separate mail is gestuurd.

We hebben gebruik gemaakt van de FEWHICCUPPS-heuristics (voor verdieping van dit onderwerp,
zie http://www.developsense.com/blog/2012/07/few-hiccupps/comment-page-1/)

Testresultaten
Sprint 1:
Wat hebben we getest:
Testdiepte (diep, gemiddeld, ondiep):
Wat was goed:
Waar ligt verbetering:

Wat moet nu opgelost worden:

Gebruiksvriendelijkheid resultatenoverzicht
Eerst globaal per hoofdstuk, daarna één
hoofdstuk dieper getest.
Indeling hoofdstukken ziet er goed.
Aanbod en presentatie theorie goed
Navigatie
helpfunctie leerling niet aanwezig
helpfunctie docent niet flexibel toegankelijk en
niet intuitief
Helpfunctie voor leerling
navigatie intuitiever

Sprint 2:
Wat hebben we getest:

Testdiepte (diep, gemiddeld, ondiep):

Wat was goed:
Waar ligt verbetering:
Wat moet nu opgelost worden:

Gebruiksvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid resultatenoverzicht
Functionaliteit in het algemeen
Externe sites – moeten starten
Externe sites – het juiste moet starten
Aanmaken groepscode docent - leerling
Normaal
Diep
Diep
Diep
Diep
Normaal
De functionaliteit in het algemeen is goed.
Er zijn veel bugs bij links naar externe filmpjes
en sites.
-

Bevindingen
Voor de bevindingen wordt Mantis gebruikt: http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis

Gebruikte tools
TOOL:
Irfanview

Rapidreporter

Browserstack
Slack

Trello
Paint
Bugmagnet
Mantis
XMind
Developer tools

GEBRUIKT VOOR:
Maken van schermprints (inclusief
timestamps) op momenten dat het scherm
waarop je staat vermoedelijk verlaten gaat
worden om zo een reproductiepad vast te
leggen en om relevante schermprints te
krijgen/maken die in Mantis toegevoegd
kunnen voegen
Starten van een Exploratory
Testsessie/charter en om
ideëen/vragen/aandachtspunten etc vast te
leggen om naderhand verslag van te
kunnen doen
Andere dan aanwezige browsers/devices te
kunnen simuleren
Kanaal om met de collega’s in connectie te
staan/gegevens snel door te kunnen geven
(bijv een url die nodig is etc), zodat dit niet
allemaal via mail hoeft
Digital scrumboard
Schermprints indien nodig te voorzien van
tekst en/of aanwijzers etc zodat deze
duidelijker worden (voor bijv in Mantis)
Snel interessantere invoer te kunnen
genereren voor controle van invoervelden
Vastleggen van bevindingen
Ideeën en gedachten etc vastleggen in
mindmap.
Kijken voor error melding in de console log

