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PERSONALIA 
 

 
Naam 
Functie  
 

Geboortedatum 
 
Adres 
Telefoon 
 
Beschikbaar per 
Vakanties 
Datum CV 
 
Burgerlijke staat 
Nationaliteit 
Rijbewijs 
Hobby’s 

 
drs. Dennis Jörgen van Duijn (Dennis) 
Scrum Tester / Agile Tester / Senior Tester / 
Scrum Master  / Functioneel App Tester 

11-08-1977 
 
Burgemeester Martenssingel 57 / 2806 CN / Gouda 
06 33136869 
 
01-04-2022 / max 32 uur per week 
25-07-2022 - 21-08-2022 
09-02-2022 
 
Gehuwd 
Nederlandse 
B 
Grafisch ontwerpen / (360°)fotografie / design virtuele tours / thuisbioscoop /   
muziek verzamelen en luisteren / natuurwandelen / racefietsen en koken voor 
vrienden 
 

Uitgelicht / Hiervan werd ik blij... 

 

 
Laat ik met iets anders starten dan een feitelijk verhaal over rollen, inhoud en behaalde resultaten. Ik deel 
graag het plezier dat ik in mijn werk heb. 
 
Koninklijke Philips N.V. 
 
Zo werkte ik bij Philips in een hecht internationaal Scrum team met veel vrijheid. Het testen van de ‘PHS-
app’ volgens de specificaties leverde interessante issues en discussies op. Maar het meest uitdagend vond ik 
het om explorerend testend door de app te gaan. En dan de gezichten te zien als de ontwikkelaars ter plekke 
met een crashende app of enkele herstartende telefoons geconfronteerd werden. Maar ook op kleinere 
schaal gaf het voldoening. Als tester software laten omvallen is gewoon leuk en echt niet pijnlijk als je er 
samen met de ontwikkelaar om kunt lachen. Natuurlijk was het aardig het aantal bugs in korte tijd de 300 te 
zien passeren, maar de weg erheen is waar het om gaat. Een groot deel van de dag staand aan een bureau, 
samen werken aan een fantastische en kwalitatief hoogwaardige app die ook door geavanceerde gebruikers 
niet meer stuk te krijgen is.  
 
Lely Industries 

 
Bij Lely Industries ging het om een geheel ander onderwerp van test. Volgens een steeds efficiënter 
wordende Scrum methode testte ik er meerdere typen robots waarin koeien werden gemolken. Meestal met 
nep-koeien in een testopstelling, maar ook enkele keren in een riekende stal met nieuwsgierige levende 
exemplaren. De werkplaats waarin ik testte was bij uitstek een fysiek technische omgeving en voelde 
eigenlijk best stoer. Zéker met mijn ‘zachte’ achtergrond als psycholoog. Het laatste verklaart wellicht 
waarom ik het intermenselijk contact bij de opdrachtgever zo waardeer. Soms heb ik bij het onvermijdelijke 
vertrek van een opdracht de neiging collega’s stiekem in te pakken op weg naar mijn volgende klus. Zo ook 
hier, meer dan prettig om ook op persoonlijk vlak goed met elkaar uit de voeten te kunnen. Dat maakt de 
resultaten des te beter. 
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Introductie / Motivatie 

 

 
Achtergrond 
 
Ik ben WO afgestudeerd en sinds 2005 Tester. Van toen naar nu heb ik coördinerende vaardigheden opgedaan 
en ik heb recent intensief gewerkt binnen Agile / Scrum ontwikkelomgevingen. Ik heb ruime ervaring om tot 
een onderbouwde testspecificatie en testuitvoer te komen en ook met minder of geen documentatie als basis 
kan ik prima en creatief uit de voeten. Ik heb een voorliefde voor testen op frontend- en GUI-niveau, maar 
leg mij daarbij geen beperkingen op om in samenwerking ook de technische kant te leren. Gesterkt door 
mijn cognitief ergonomische achtergrond en universitaire specialisatie in Human Computer Interaction is 
explorerend testen een van mijn sterktes. Mijn flexibele en klantgerichte houding maken dat ik makkelijk 
inspeel op veranderingen en daarbij zoveel mogelijk leer. 
 
Over mij 
 
Eenmaal in een nieuwe opdracht begonnen leg ik snel de nodige contacten met de betrokken disciplines en 
vergaar ik daarbij de nodige kennis om op korte termijn resultaten te kunnen laten zien. Actief informatie 

halen en ook brengen maakt de klus voor mij niet alleen erg leuk, maar maakt het werken in teamverband 
ook efficiënter. Persoonlijke en sociale betrokkenheid, het besef voor een gemeenschappelijk doel te werken 
en openheid voor verbeteringen maken mij een echte teamspeler. In mijn communicatie ben ik daarbij 
diplomatiek en direct, nuchter, inlevend en resultaatgericht. Ik fungeer graag als de sociale lijm tussen de 
rollen. Deadlines verlies ik niet uit het oog en ik stuur voortdurend bij om de zaken met de hoogste prioriteit 
passende aandacht te geven. 
 
Eigenschappen 
 
Men omschrijft mij als enthousiast, zelfstandig, analytisch, creatief, nauwkeurig en communicatief vaardig. 
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SAMENVATTING WERKERVARING / 2005 - 2022 
 

01-2021 / heden Lely Industries / Rotterdam / Maassluis Scrum Tester Embedded 

10-2020 / 01-2021 Met name onderwijsinstellingen / landelijk Maker van virtuele tours 

11-2018 / 10-2020 BRIQ Bookings Scrum Master / Tester 

07-2017 / 11-2018 Triodos Bank Nederland Senior Tester 

03-2017 / 06-2017 Met name onderwijsinstellingen / landelijk Maker van virtuele tours 

04-2016 / 03-2017 NWO (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) / Den Haag 

Testcoördinator GAT 

08-2015 / 04-2016 Koninklijke Philips NV / Amsterdam Agile / Scrum Tester iOS 

03-2015 / 08-2015 Ministerie van VWS (CIBG) / Den Haag Testcoördinator / Scrum Tester 

10-2014 / 01-2015 Synetic / Uitgeest Scrum Tester / Consultant 
verbetering ontwikkelproces 

07-2012 / 10-2014 Lely Industries / Rotterdam / Maassluis Scrum Tester Embedded 

02-2012 / 07-2012 Unisys Netherlands N.V. / Schiphol-Rijk 
BKR (Bureau Krediet Registratie) / Tiel 

Tester 

10-2011 / 02-2012 Met name onderwijsinstellingen / landelijk Maker van virtuele tours 

06-2011 / 10-2011 Agis Zorgverzekeringen / Amersfoort Scrum Tester 

11-2010 / 06-2011 Gemeente Rotterdam (ICT Ontwikkel 
Organisatie) / Rotterdam 

Scrum Tester 

07-2010 / 09-2010 Unisys Netherlands N.V. / Schiphol-Rijk Tester / Testcoördinator 

01-2009 / 04-2010 Ziggo BV / Utrecht Tester 

04-2008 / 01-2009 ISC / VtsPN / Utrecht Tester 

12-2007 / 04-2008 Cordares / Amsterdam  Tester 

08-2007 / 12-2007 Vedior / Hilversum Tester 

04-2005 / 08-2007 Getronics PinkRoccade / Amsterdam Tester 
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TESTIMONIALS 
 

2020 Thijs Megens Co-Founder & Head of Product 

 

Dennis kwam bij ons binnen met de opdracht om het testen (van ons SaaS product) naar het volgende niveau 
te brengen en ik kan niet anders zeggen dan dat hij dat succesvol gedaan heeft. Hij is een echte teamplayer, 
professional en heeft gedurende zijn actieve periode bij Briq veel voor ons betekend. 
 

2020 Eugene Lubbers Co-Founder and Chief 

 
Dennis was the first tester in our team and helped us to go from unstructured testing to structured testing. 
He is reliable, honest, flexible and a real asset to the team. He is a real team player and I would definitely 
work with him again. 
 

2018 Sander Stevens Agile Test Lead bij Triodos Bank 

 
Flexibel, beheerst en grondig. Een aantal woorden die Dennis goed omschrijven. Dennis kan z'n aandacht goed 
verdelen over verschillende projecten, houdt hierbij altijd de prioriteiten in de gaten en signaleert als het 
nodig is. Zijn testwerkzaamheden worden altijd grondig uitgevoerd. Gedegen voorbereiding, snelle uitvoering 
en rapporteert waar nodig op een heldere manier. Als er verbeteringen nodig zijn om het proces goed te 
laten verlopen, dan zal Dennis zeker zijn mening geven. En daarnaast is Dennis gewoon een fijne collega waar 
je mee kan lachen en op kan bouwen. 
 

2016 David Zsigo Scrum Master / Agile Coach bij Philips 

 
It was a good experience working with Dennis. I've found him very motivated, self -driven and thorough. He is 

a great asset for any sw team and I can recommend him without doubts. 
 

2015 Dorien Lutgendorf Manager Test support and verification bij Lely Industries NV 

 
Tijdens mijn samenwerking met Dennis heb ik hem ervaren als een professionele en kritische tester met oog 
voor gebruiksgemak. Met zijn brede ervaring en sterke communicatieve vaardigheden heeft hij een 
belangrijke rol gespeeld in het team en bij het verder uitrollen van Scrum. Mocht de gelegenheid zich 
voordoen zou ik Dennis zeker weer inhuren. 
 

2014 Maxime Castéra Senior Manager Product Development bij Lely Industries NV 

 
Dennis worked as part of our Scrum development team for the last two years. In his role as a Senior Tester, 
Dennis was a key element of the test team and of the Scrum team as a whole. Dennis successfully brought 
both his experience and professional attitude to help the team perfect its test and development process. 
Dennis blended in very well within the development team, while keeping his customer driven approach 
always on the forefront. I would gladly recommend Dennis to any development manager wishing to 
consolidate his software testing process or simply quickly increase the seniority of his team. 
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2012 Lidy Gemmeke Project Manager bij Unisys 

 
Dennis van Duijn is zowel in 2011 als in 2012 door ons ingehuurd als professioneel tester. Hij werkt secuur, 
heeft een zeer goede inhoudelijke kennis van zijn vakgebied en levert goede resultaten binnen de 
afgesproken tijd en budget. Dennis is flexibel en een prettige collega. Ik zou hem zeker opnieuw inzetten 

indien die mogelijkheid zich voordoet. 
 

2012 Michael Grefkens Client Engagement Manager bij Unisys 

 
In de periode dat ik Dennis als senior tester heb mogen inzetten voor het project bij BKR heb ik hem leren 
kennen als hardwerkende en intelligente tester. Ook zijn open houding en sterke communicatie skills hebben 
bijgedragen aan de positieve (project) resultaten. 
 

2011 Jasper Sonneveld Manager bij IOO Rotterdam 

 
Top qualities: Personable, High Integrity, Creative 
 
Dennis is an energetic and bright software tester who did a great job during the six months he worked for 
our software development department. He has shown me repeatedly that he is profoundly responsible, 
dedicated and a great person to work with. 
 

2011 Antony den Dulk Collega bij IOO Rotterdam 

 
It was a pleasure to work with Dennis. From my experience with him I have the confidence to say that given a 
task he will complete it as agreed upon and deliver insightful feedback. Given the opportunity, I would 

gladly work with Dennis again. 

2010 Maruti Bhanot Collega bij Ziggo B.V. 

 
I have worked with Dennis in the SIT test team of Ziggo. As for Dennis Oracle eBS was quite new at that time 
when I joined the team, I was really surprised how he analyzed the customizations documents for eBS and 
pointed out the the unlogical/strange things that were documented. He was able to ask sharp questions 
towards the solution designers and sometimes the solutions designers were really surprised of the things they 
overlooked but Dennis saw. And this was not only for eBS but also other software like Microsoft Dynamics and 
Compuware Changepoint. During the period I was there, he developed profound knowledge of the eBS 
software. Dennis is a social, nice young man. If I had the opportunity, I would definitely love to work again 
with him!  
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SCHOLING 
 

 
Opleidingen 
 

 
1999 - 2004  

 
Psychologie  
Faculteit  
Tracé 

Afstudeerrichting 
Relevante cursussen 

 
Universiteit Utrecht (Doctoraal)  
Sociale wetenschappen  
Psychonomie  

Cognitieve ergonomie  
Human Computer Interaction 
Ergonomische technieken 
Sociale en Organisatiepsychologie 
Psychologische functieleer 
Open interviewen 
 

 

1997 - 1999  

 

Biologie  

 

Universiteit Utrecht (Propedeuse) 
 

 
1993 - 1997  

 
Atheneum 
Vakken 

 
Goudse Waarden, Gouda 
Nederlands, Engels, Geschiedenis, Wiskunde B, Natuurkunde, 
Scheikunde, Biologie 
 

 
1989 - 1993  
 

 
Gymnasium  
Keuzevak 
 

 
Coornhert Gymnasium, Gouda 
Latijn 

 
Cursussen 
 

 
2022 
 
2022 

2017 
2017 
2017  
2010  
2010  
2010  
 
2009  
2008  
2008  
2007  
2006  
2005 
2005 

 
The Cucumber Book (Behaviour-Driven Development for 
Testers and Developers) 
Scrum training intern (Lely) 

CAT (Certified Agile Tester / Sogeti) 
ICTestautomation (TrendIC) 
Java voor Testers (SpiralTrain) 
Certified Scrum Master (iSense) 
Agile Awareness (iSense) 
Evolutionary Project Management Methoden (Niels 
Malotaux) 
Requirements (Sysqa BV) 
Kenan FX Introduction (COMverse / Ziggo BV) 
XML Introduction (5Hart College) 
RUP Awareness (Cap Gemini) 
Flash Ontwerper 8 (Dirksen Opleidingen) 
ISEB / ISTQB Foundation (Qualityhouse BV) 
Software Tester (Qualityhouse BV) 
 

 
Zelfstudie gepland 
 
Training 

Curcus 
Certificaat behaald 
Certificaat behaald en verlengd 
Cursus 
Cursus 
Cursus 
 
Cursus 
Certificaat behaald 
Certificaat behaald 
Certificaat behaald 
Certificaat behaald 
Certificaat behaald 
Cursus 
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KENNIS (* = bekend mee / ** = ervaren / *** = zeer ervaren) 
 

 
Algemene werkzaamheden 
  

 

• Testplannen schrijven ** 

• Reviewen van testbasis *** 

• Testspecificatie / Testanalyse *** 

• Testuitvoer *** 

• Bevindingenregistratie *** 

• Voortgangsbewaking bugfixes (chasen) *** 

• Hertesten *** 

• Testrapportage *** 
 

 

• Testcoördinatie ** 

• Scrum Master ** 

• FAT testen *** 

• GAT / UAT testen *** 

• Testen van grafische interfaces / portals *** 

• Adviseren over inproductiename *** 

• Demopresentatie aan stake holders *** 

• Coaching en kennisoverdracht ** 

• Procesverbetering / workflows *** 

 

 
Methoden 
 

 

• Scrum / Agile *** 

• Evolutionary Project Management * 

• RUP * 

• TMap ** 

• Behaviour Driven Development (BDD) * 
 
 

 

• Testframe * 

• System Development Methodology (SDM) * 

• Dynamic System Development Method (DSDM) * 

• Rapid Application Development (RAD) * 

• Fagan Inspectie method * 
 

 
Technieken 
 

 

• Exploratory testing *** 

• Beslissingstabellen (BT) ** 

• Coverage (statement, decision, condition) * 

• CRUD Matrix ** 

• Data Flow Diagram (DFD) * 

• Nassi Schneidermann diagrams * 

• Data Flow Test (DFT) * 

• Elementaire vergelijkingen Test (EVT) * 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Entiteit Relatie Diagram (ERD) * 

• Equivalentieklassen *** 

• Error Guessing *** 

• Gegevens Cyclus Test (GCT) * 

• Grenswaardenanalyse *** 

• Proces Cyclus Test (PCT) * 

• Testgrafen *** 
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Automatisering 
 

 

• Kantoorautomatisering MS Office, Google Suite 

• Besturingssystemen  MS Windows 10, iOS, Android 

• CMS    BloomReach (voorheen Hippo), Joomla, Wordpress, Drupal 

• Programmeertalen  Java, SQL, DCL 

• Grafische vormgeving Adobe Photoshop  

• Bevindingentools  Visual Studio Online 
    Atlassian JIRA 

    Microsoft Team Foundation Server (TFS) 
    Microsoft Test Manager (MTM) 
    Targetprocess 2 en 3 
    Verschillende intern ontwikkelde tools 

• Overige tools  Swagger UI, TOAD, SoapUI 

 

 
Branches 
 

 

• Verzekeringen 

• Telecom 

• Overheid 

• Uitzendbureaus 

• Onderwijs 

 

 

• Agrarische robotica 

• Internetbureaus 

• Healthcare 

• Banken 

• Leisure 

 

 
Talen (spreken en schrijven) 
 

 

• Nederlands   Uitstekend 

• Engels   Zeer goed 
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WERKERVARING / 2018 - 2020 
 

11-2018 / 10-2020 BRIQ Bookings / Utrecht Scrum Master / Tester 

Onderwerpen 

BRIQ Bookings heeft de status van startup tijdens mijn betrokkenheid grotendeels achter zich gelaten. Het 
bedrijf maakt software om zowel het maken van boekingen door consumenten, als het managen daarvan voor 
leisurebedrijven mogelijk te maken. Voorbeelden van activiteiten zijn Karten, Lasergamen en Bowlen. 
 

• De E-Commerce applicatie (de Funnel) wordt per leisurebedrijf op de website ingebed en voorzien van 
boekbare activiteiten. Op de achtergrond wordt de beschikbaarheid van de activiteiten opgehaald en 
worden boekingen slim ingeboekt. Ook commerciële upsell is een onderdeel. 

• Van de Briq app maken verschillende typen gebruikers gebruik, om bijvoorbeeld boekingen te managen en 
exports voor de boekhouding te doen, maar ook om handmatig te boeken. 

Werkzaamheden 

• Briq Bookings was ten tijde van mijn eerste inzet nog een startup. Er was nog geen gedegen testaanpak, 

dus gaf ik deze vorm. Tevens deelde ik mijn vakkennis om zo awareness en betrokkenheid te creëren, niet 
alleen bij de ontwikkelaars, maar ook bij de stakeholders. 

• Toen ik startte werd nog beperkt volgens Scrum gewerkt. Ik heb mij ingezet om de Scrum methode 
passend vorm te geven en nam daarbij enige tijd de rol van Scrum Master op mij. De groeiende vraag om 
testwerkzaamheden liet hiervoor steeds minder ruimte, dus droeg ik die rol aan een collega over. 

Resultaten 

• Op een team van rond 10 goed gekwalificeerde ontwikkelaars ben ik grotendeels als enige tester actief 

geweest. Dat vroeg om een efficiënte aanpak, een nauwe samenwerking en een strakke workflow. Dat 
voorkwam effectief dat er een bottleneck bij mij als tester kwam te liggen. 

• Mijn inzet is er op gericht geweest om het testen zoveel mogelijk naar voren te halen. Het resultaat was 
dat ontwikkelaars meestal pas een user story oppakten als de testspecificaties door mij geschreven waren 
en er geen openstaande vragen meer waren. Dat heeft veel nawerk voorkomen. 

• Stakeholders en developers merkten op dat de kwaliteit van de software sinds mijn komst significant is 

gestegen. Systemen zijn stabieler en er hoeven minder hotfixes gedaan te worden. Hoewel ik mij daar 
vanuit QA voor heb ik gezet, is dit uiteraard niet alleen mijn verdienste, maar van het team. 
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WERKERVARING / 2017 - 2018 
 

07-2017 / 11-2018 Triodos Bank Nederland / Zeist Senior Tester 

Onderwerpen 

De werkzaamheden waren verdeeld over meerdere projecten en richtten zich afwisselend op: 

• De Europese corporate websites op basis van het BloomReach CMS (voorheen Hippo), in samenwerking 
met ontwikkelende partij Indivirtual in Amsterdam. 

• Nieuwe en gewijzigde uitgaande persoonlijke communicatie vanuit Selligent naar Triodos’ Europese 
klanten, zoals formulieren, nieuwsbrieven, opt-ins en opt-outs. 

• Periodieke updates van het Wordpress CMS op basis waarvan de meeste blogsites gebouwd werden.  
 

Werkzaamheden 

Project Signature: 

• Grotendeels als lid van een Scrumteam specificeerde en testte ik gestructureerd nieuwe en gewijzigde 

functionaliteiten. De frontend van de corporate websites onderwierp ik regelmatig aan explorerende tests 
met het oog op gebruiksvriendelijkheid. 

• Verder ben ik betrokken geweest bij het opzetten van testautomatisering waarbij gekozen is voor 
Cucumber / Gherkin.  
 

Selligent Interactive Marketing (SIM): 

• In een 1-op-1 samenwerking met externe ontwikkelaars testte ik de hele keten van het gepersonaliseerd 

verzenden van e-mails en formulieren tot het opslaan van de gebruikersinvoer in de database. Met het oog 
op het belang van de eindklant, heb ik regelmatig de stakeholders van de verschillende betrokken landen 
geassisteerd bij het corrigeren van onvolledigheden en inconsistenties van voorgestelde wijzigingen. De 
AVG/GDPR heeft ook de nodige inspanningen gevraagd. 
 

Wordpress: 

• De periodieke updates van het Wordpress CMS en plugins die door Triodos gebruikt worden maakten dat 
handmatige regressietests nodig waren om een continue kwaliteit van de blogsites te waarborgen. 
Automatiseren hiervan zou voor de hand liggen, maar vanwege de beperkte omvang en toekomstplannen 
had dat geen prioriteit. 

Resultaten 

• Het BloomReach CMS heeft voldoende kwaliteit om de websites van de verschillende landen op de 
productieomgevingen uit te rollen. Mijn aandacht voor usability en visueel design heeft daartoe 
bijgedragen. 

• De communicatie met klanten vanuit SIM voldoet volledig aan de hoge eisen die de wet AVG/GDPR stellen. 

• Ik heb enige ervaring met de Gherking syntax opgedaan ten behoeve van testautomatisering. Mijn wens is 

deze kennis verder uit te bouwen. 
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WERKERVARING / 2016 - 2017 
 

04-2016 / 03-2017 NWO (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) / Den Haag 

Testcoördinator GAT 

Onderwerpen 

• Van twee projecten (ISAAC en UBW) begeleidde ik de acceptatie van het ontwikkelde door de 
eindgebruikers. Project ISAAC betrof een maatwerk pakket waarop iteratief werd doorontwikkeld, met als 
gevolg dat ik hiervoor meerdere GAT-trajecten heb geleid. 

• In ISAAC wordt alle communicatie van het primaire proces gefaciliteerd en geadministreerd. De 
gebruikersgroep is groot en bestaat uit interne medewerkers, commissieleden, aanvragers en referenten. 

• Het project UBW behelsde een financieel standaardpakket met een relatief kleine gebruikersgroep. 
 

Werkzaamheden 

Project ISAAC: 

• Schrijven van GAT-instructies waarmee gebruikers door de gewijzigde functionaliteit geloodst werden en 
hun akkoord op de gerealiseerde software konden onderbouwen. 

• Rapportage van de GAT-resultaten en het uitzetten van passende acties hierop. 

• Nu en dan voeren van bugoverleg met de leverancier. 
 

Project UBW: 

• Afstemmen van volgorderlijk afhankelijke testonderwerpen met de leidinggevenden van de financiële 

afdeling, coördineren van de wekendurende testsessies en rapportage van de voortgang en conclusies. 
 

Resultaten 

• Van ISAAC zijn de zes GAT-trajecten goed ontvangen en met een positief resultaat afgerond. 

• Daar waar bij de gebruikers van UBW onvrede heerste over de kwaliteit van het pakket, heb ik dat zo goed 

mogelijk in constructieve banen weten te leiden. De verwachting is dat het project dat zich over 
meerdere jaren uitstrekte binnen de deadline in gebruik wordt genomen. 
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WERKERVARING / 2015 - 2016 
 

08-2015 / 04-2016 Koninklijke Philips NV / Amsterdam Scrum Tester iOS 

Onderwerpen 

• De mobiele iOS app PHS Health ondersteunt gebruikers in het behalen van fysieke gezondheidsdoelen zoals 
gewicht verliezen of meer bewegen. De app werd vóór mijn betrokkenheid voornamelijk binnen de kaders 
van de functionele specificaties getest. Mijn aanstelling werd gedreven door de wens de kwaliteit van de 
app te verbeteren door ook bevindingen buiten de gebaande wegen bloot te leggen. 

• De app wordt gevoed met data van verschillende apparaten, zoals slimme horloges, bloeddrukmeters, 
weegschalen en thermometers. Alle data worden overzichtelijk aan de gebruiker gepresenteerd en 
verwerkt om als basis te dienen voor gefundeerde adviezen. 
 

Werkzaamheden 

• Functioneel testen van mobiele iOS app 

• Exploratory testing en testen met de acceptatiecriteria van user stories als basis 

• Bondige bevindingenregistratie met Microsoft Team Foundation Server (TFS) 

• Testvoortgang bijhouden met Microsoft Test Manager (MTM) 

• Hertest en Regressietest bij Continuous Integration 
 

Resultaten 

• In een paar maanden tijd hebben ongeveer 300 bugmeldingen (van cosmetisch tot kritieke crashes) 

meegeholpen de kwaliteit van de app significant te verhogen.  

• Mijn academische opleiding gericht op gebruikersvriendelijkheid heb ik in de praktijk kunnen brengen door 
aan te sluiten bij het UX design team. Tientallen wijzigingsverzoeken leidden tot discussies om de app nog 
verder te verbeteren. 
 
 

 


