
In vogelvlucht: 

 

 

“aantonen dat HET werkt 

Historie: Kruiter.com is actief sinds 2007 met als doel de eenvoud terug te brengen in het 

testen. Doel van het testen is  toch “aantonen dat HET werkt, binnen de gestelde grenzen”.   

Wat er op neerkomt is dat de klant een oplossing kan accepteren, hetzij software of procedures, 

werkend zonder zich hierbij druk te maken over risico.  Juist door vroeg in te stappen in het 

traject kunnen specificaties helder gemaakt worden door “droog” , zonder de eindoplossing, te 

testen/ valideren.  Reeds voor de daadwerkelijke start van het bedrijf heeft Jeroen Kruiter voor 

enkele grote detacheerders op testgebied gewerkt en heeft ruime ervaring binnen het testvlak. 

Gecertificeerd volgens Prince2 en Tmap.   

 

Recente referenties:  

-Test project integratie ING en Postbank systemen credit cards (2009) 

-Test project Family structure @ postbank via Sinsys(2008) 

-Test project New company setup @ postbank via Sinsys (2008) 

-Test project Operations zonder broker @ INGCard via Sinsys (2007) 

-Master testplan en voorstel tot outsourcing @Floraholland (2005) 

- IcT integratie columbus @ ABNAMRO via Tsys (2005) 

Specialismen:  

Testsoorten : Ketentesten (batch en online), Systeemtesten, Acceptatietesten, Load en  Performancetesten,  

Regressietesten, Migratietesten. 

Testtools: HP loadrunner, HP quality centre, Atlassian Jira, Toad. 

Branche: Binnen en buitenlands betalingsverkeer, Card payment, Chip payments, Clearing en Settlement. 

Techniek: Oracle, XML, Soap, MQ, UML. 

Producten: 

-Opstellen (master) testplan, detail testplan(nen). 

-Opstellen testcases testproject. 

-Opstellen “ijzeren testset”. 

-Opztellen en onderhouden dataset. 

-Opstellen eisen en beheer testomgevingen volgens OTAP. 

-Opleiding testspecificatietechnieken. 

-Faciliteren van workshops. 

Plan van aanpak: Per opdracht een duidelijke pre-

intake < 2dagen. Met daarin een globale opzet naar het 

(master) testplan, risico’s, planning, verwachte 

problemen en een voorstel tot testspecificatie. 

Vervolgens zal het testplan worden beschreven (duur 

afhankelijk van de opdracht) met daarin aanpak, budget, 

planning en detailafspraken voor de testen. Alles in 

samenhang met het V-model (zie illustratie) 

Testspecificatietechnieken: De testen kunnen, afhankelijk van de keuze die met de klant wordt 

gemaakt, vanuit verschillend perspectief worden opgezet.  Applicatief vanuit de ontwerpen en 

procesmatig vanuit de eindgebruiker, maar ook vanuit de eindklant (denk aan internet bankieren). 

Data:  
VAR 2009 aanwezig 
Ingeschreven KVK:  3427715 (eenmanszaak) 
www.Kruiter.com 
 

Eenvoud  

“Afwezigheid van ingewikkelde of 

overmatige versiering in vorm, structuur of 

verschijning”. www.encyclo.nl 
 

“aantonen dat HET 

werkt, binnen de 

gestelde grenzen”. 

 

 

 


