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• testontwerptechnieken in de praktijk.
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wordt de student simultaan voorbereid 
op de toetsen van de opleiding en op 
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www.aandeslagmetsoftwaretesten.nl.  
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Woord vooraf

In toenemende mate vormen ICT-systemen de ruggengraat van de processen in onze 
maatschappij. Dit is goed zichtbaar in domeinen als communicatie, economie en 
enter tainment, maar gaat evengoed op voor bijvoorbeeld landbouw, gezondheidszorg 
en transport. Zelfs het functioneren van onze democratieën wordt fundamenteel 
beïnvloed door ICT-systemen.

Door hun essentiële rol wordt het steeds belangrijker dat die systemen ook robuust 
zijn. Gebruikers zien dit vaak als vanzelfsprekend, terwijl toch de productiemethoden 
voor ICT-systemen niet het niveau van standaardisatie bereikt hebben dat veel traditio-
nele disciplines wel bezitten. Testen is daarom van essentieel belang. Het opleiden van 
ICT’ers met voldoende kennis van testen en aandacht voor softwarekwaliteit vormt 
hierin een belangrijke schakel.

De HBO-I stichting publiceert in 2018 een nieuwe uitgave van de domeinbeschrijving 
voor de Bachelor of ICT. Deze domeinbeschrijving dient als functioneel kwalificatie-
kader voor hogescholen, gericht op de startbekwaamheid van ICT-professionals van 
de toekomst. In deze uitgave zijn kwaliteit en testen als integraal onderdeel van alle 
activiteiten opgenomen binnen de levenscyclus van softwaresystemen zoals: beheren, 
analyseren, adviseren, ontwerpen en realiseren.

Deze nieuwe druk van Aan de slag met software testen voorziet in de toenemende 
aan dacht voor kwaliteit en testen in de ICT-praktijk. Door de uitbreiding met toets-
technieken en kwaliteit en testen van usability, wordt het domein van software-
kwaliteit nog breder afgedekt. De systematische indeling van de hoofdstukken met 
duidelijk beschreven doelen en een startoefening vooraf, en het extra trainings- en 
toetsmateriaal, zorgen voor verankering van het geleerde in het kennis- en vaardig-
hedenpallet van de student.

Ten slotte is dit boek uniek door het team van auteurs, ‘the gang of four ’, met brede 
achtergronden in het onderwijs en bedrijfsleven, die deze uitgave uit liefde voor het 
vak schrijven en up to date houden. Inhoudelijke en didactische kwaliteit zijn daar-
door geborgd.

Frens Vonken
Voorzitter HBO-I stichting
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Introductie

Aan de slag met software testen is geschreven voor drie doelgroepen die zich willen 
verdiepen in het vak testen:
V HBO-studenten die een ICT-opleiding volgen zijn de primaire doelgroep. Zij kun-

nen de verworven kennis direct toepassen in het projectonderwijs of in projecten 
bij stage- en afstudeerbedrijven. Op deze manier worden ze voorbereid op hun 
eerste baan.

V ICT’ers zoals requirements engineers, architecten, ontwikkelaars en applicatie-
beheerders zijn de secondaire doelgroepen. Zij kunnen met dit boek de kwaliteit 
van het eigen werk verhogen of de eigen inzetbaarheid vergroten.

V Acceptanten van softwareproducten of vertegenwoordigers van gebruikers 
behoren ook tot secondaire doelgroepen. Zij kunnen samen met ontwikkelteams 
de kwaliteit van software vroegtijdig testen.

Reikwijdte van het boek
Software testen is een van de focusgebieden van het vakgebied testen van informatie-
systemen. Zie figuur 1. Een informatiesysteem in brede zin is het geheel van mensen, 
methoden en middelen waarmee systematisch gegevens verzameld, vastgelegd en 
verwerkt worden. Het informatiesysteem in enge zin is een combinatie van hardware, 
software en infrastructurele componenten voor een breed spectrum aan toepassingen 
of organisatie specifieke toepassingen.

Figuur 1 Software testen als een van de focusgebieden binnen testen van informatiesystemen

Testen van informatiesystemen is omvangrijker dan software testen. Denk bijvoor-
beeld aan het controleren van:
V De juistheid van de informatie en gegevens op een webwinkel. Zijn de product-

codes en de prijzen juist?
V De beveiliging van de informatie en gegevens. Hebben slechts de bevoegde 

personen toegang tot de informatie en gegevens van de klanten? Gebruiken deze 
personen de informatie en gegevens waarvoor deze daadwerkelijk bedoeld zijn?

V De integratie van een webwinkel binnen de bedrijfsprocessen. Zijn de handmatige 
en geautomatiseerde processen van de webwinkel op elkaar afgestemd?

V De koppelbaarheid van de webwinkel met de systemen van derden zoals banken, 
transportbedrijven en leveranciers. Ontvangt de webwinkel actuele informatie 
van de transportbedrijven over de status van de levering?
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Hieronder zie je een overzicht van de genummerde hoofdstukken.

Deel 1 Principes en processen Deel 2 Testontwerptechnieken

1.  Het waarom, wat en hoe van kwaliteit
2.  Testen tijdens het ontwikkelproces
3.  Risicoanalyse en de impact op de test
4.  Toetstechnieken in de praktijk
5.  Usability als kwaliteitskenmerk van software
6.  Nut en noodzaak van testontwerptechnieken

7.  Equivalentieklassen en grenswaardenanalyse
8.  Use case test
9.  Procescyclustest
10.  Decision table testing
11.  State transition testing
12.  Exploratory testing
13.  Uitwerkingen van startoefeningen

Het boek beperkt zich tot onderwerpen die de studenten direct kunnen oefenen of 
toepassen. Op deze manier kunnen ze ervaring opdoen met het vak software testen. 
Hierdoor ontwikkelen de studenten een solide kennisbasis om zich verder te verdie-
pen in het vak.
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Studiewijzer

Figuur 2 laat de structuur zien van de hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit vier 
vaste onderdelen:
1) Leerdoelen
2) Startoefening
3) Theorie
4) Leeropdrachten

Figuur 2 De structuur van de genummerde hoofdstukken

Wanneer je een nieuw hoofdstuk wilt bestuderen, bekijk dan eerst de leerdoelen. 
De leerdoelen vormen het uitgangspunt voor alles wat je in het hoofdstuk gaat leren. 
Maak daarna altijd de startoefening. Deze oefening geeft je inzicht om de theorie 
sneller en beter te kunnen begrijpen. Bestudeer vervolgens de theorie. Voer daarna 
alle leeropdrachten uit. Deze leeropdrachten zijn gekoppeld aan de leerdoelen. De 
startoefening en de leeropdrachten zijn uitermate belangrijk voor het verhogen van 
het leerrendement en voor het behalen van ‘een tien voor testen’. Op www.aandeslagmet
softwaretesten.nl vind je extra trainings- en toetsmateriaal, zoals meerkeuzevragen, 
testopdrachten en uitwerkingen.

Een investering voor minimaal vijf jaar
Aan de slag met software testen kan worden gebruikt vanaf het eerste jaar van een 
vier jarige ICT-opleiding in het HBO. Daarom hebben de auteurs ervoor gekozen om 
onderwerpen te behandelen die langer dan vijf jaar relevant zijn voor de opleidingen 
en voor de potentiële werkgevers van de studenten. Op deze manier is het boek voor 
zowel de studenten als voor de opleidingen een investering voor de lange termijn.

Dankwoord
Wij zijn als schrijvers collectief dank verschuldigd aan allen die op enigerlei wijze hun 
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit boek. In het bijzonder willen 
we de volgende personen danken voor hun kritische blik en constructieve bijdragen: 
Maarten Damen en Jojk Wesseling. Van meet af aan werden we ondersteund en 
gefaciliteerd door onze werkgevers Avans Hogeschool, Identify, Centric en Hogeschool 
Rotterdam. Hun bijdrage was onmisbaar.
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1 Het waarom, wat en hoe van kwaliteit

In dit hoofdstuk verwerf je kennis en vaardigheden over het begrip kwaliteit.

In onderstaande tabel zijn de leerdoelen beschreven.

Leerdoelen

1. Je kunt binnen een bepaalde context beschrijven wat kwaliteit is.

2. Je kunt binnen een bepaalde context het belang van kwaliteit beschrijven.

3. Je kunt binnen een bepaalde context de kwaliteit vaststellen.

1.1 Startoefening 1.1

Volgens doctor Joseph Juran betekent kwaliteit: fitness for use (geschiktheid voor 
gebruik). 
Er zijn diverse formele definities van kwaliteit. Fitness for use is waarschijnlijk de 
eenvoudigste.
Je kunt de kwaliteit van een softwareproduct testen, mits:
V je weet welke behoeften het product moet vervullen;
V je weet aan welke eisen het product moet voldoen.
Deze behoeften en eisen worden in de ICT requirements genoemd.

Opdracht
Lees de onderstaande negen requirements van het cijfersysteem van de hogeschool en 
geef aan:
V welke requirements de behoeften van de gebruikers beschrijven (user require-

ments);
V welke requirements de eisen aan het systeem beschrijven (system requirements).

Requirements cijfersysteem hogeschool
1. De docent wil de cijfers van de studenten invoeren, lezen, wijzigen en verwijderen.
2. Het cijfersysteem moet de docent de mogelijkheid bieden om de cijfers van de 

studenten te kunnen invoeren, lezen, wijzigen en verwijderen.
3. De student wil de eigen cijfers weten.
4. Het cijfersysteem moet de cijfers van de geautoriseerde student aan de student 

weergeven.
5. De student mag niet de mogelijkheid bezitten eigen cijfers te kunnen invoeren of 

wijzigen.
6. Het systeem moet een rood uitroepteken achter een cijfer plaatsen als het cijfer 

gewijzigd is.
7. De leden van de examencommissie willen weten wie de cijfers heeft ingevoerd, 

gewijzigd of verwijderd. Ze willen ook weten wanneer deze drie acties hebben 
plaatsgevonden.
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8. Het systeem moet opslaan en weergeven wie de cijfers heeft ingevoerd, gewijzigd 
of verwijderd en wanneer. Het systeem moet de leden van de examencommissie 
toegang geven tot deze informatie.

9. Het cijfersysteem moet de cijfers binnen maximaal drie seconden weergeven nadat 
de geautoriseerde gebruiker deze heeft opgevraagd. De responstijd moet kleiner 
zijn dan drie seconden.

1.2 Inleiding

Kwaliteit is een breed begrip en kan op alles van toepassing zijn. De kwaliteit van 
onderwijs, de kwaliteit van de maaltijd enzovoort. Zo breed gaan we niet in dit 
hoofdstuk. De focus van dit hoofdstuk ligt op software testen. Tegenwoordig zit 
bijna in ieder systeem of product software waarmee het systeem of product wordt 
aangestuurd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld parkeerautomaten, espressomachines, 
tv’s, navigatiesystemen, dijkbewaking en apparatuur op de intensive care van een 
ziekenhuis. Vaak blijkt dat de software de zwakke schakel is als het gaat om de cor-
recte werking van de systemen. Dat wordt mede veroorzaakt doordat in de software 
en in de gekoppelde informatiesystemen continu wijzigingen worden doorgevoerd, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld hardwarecomponenten.

De impact van software die kwalitatief onder de maat is, kan groot zijn. Dit is afhan-
kelijk van het type systeem. Bij medische systemen kan het leven van een patiënt 
in gevaar komen. Bedrijven kunnen failliet gaan als de website verkeerde prijzen 
berekent. Echter, alle systemen moeten aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. 
Kwaliteitsnormen worden vaak uitgedrukt in termen als kwaliteitseigenschappen, 
kwaliteitskenmerken of kwaliteitsattributen. Met deze termen wordt hetzelfde 
bedoeld. Een bepaald aspect van een informatiesysteem wordt hiermee uitgewerkt. In 
het boek kunnen beide termen gebruikt worden. In dit hoofdstuk gaan we verder in op 
het begrip kwaliteit en de diverse methodieken die gebruikt kunnen worden voor het 
vaststellen van de kwaliteit van een informatiesysteem.

1.3 Wat is kwaliteit?

Wat onder kwaliteit wordt verstaan, is erg subjectief. Iedere gebruiker van een product 
of dienst kan er een eigen invulling aan geven en doet dat dan ook. Die subjectiviteit 
blijkt ook uit de definitie van het begrip ‘kwaliteit’ die rekening houdt met de vanzelf-
sprekende behoeften.

ISO definieert kwaliteit als volgt:
Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat 
van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.
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Hoofdstuk 1 – Het waarom, wat en hoe van kwaliteit

Vanzelfsprekende behoeften zijn niet expliciet. Je gaat ervan uit dat iedereen ermee 
rekening houdt. Soms zijn deze behoeften zo vanzelfsprekend dat je er niet eens van 
bewust bent. Je komt er pas achter als deze behoeften niet worden vervuld.

Voorbeeld
Nederlandstaligen gebruiken standaard QWERTY-toetsenborden. Wanneer je in 
Nederland een toetsenbord koopt, kun je ervan uitgaan dat het toetsenbord een 
QWERTY-indeling heeft. Je hoeft over het algemeen niet expliciet te vermelden dat 
je een QWERTY-toetsenbord nodig hebt. Dit is een vanzelfsprekende behoefte van 
Nederlandstaligen. Franstaligen gebruiken AZERTY-toetsenborden. Als je in Frankrijk 
een QWERTY-toetsenbord wilt kopen, moet je deze vanzelfsprekende behoefte 
expliciet maken. Anders krijg je een AZERTY-toetsenbord. Het gevolg is dat je minder 
tevreden bent over je aankoop.

De kwaliteit van een informatiesysteem wordt dus bepaald door de mate waarin het 
voldoet aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften. De belanghebbenden zoals 
de opdrachtgever en de eindgebruiker zijn degenen die deze behoeften vaststellen 
en uiteindelijk bepalen of hieraan is voldaan. Dat noemen we productkwaliteit. Daar 
tegenover staat proceskwaliteit. Hiermee wordt bedoeld of het ontwikkelproces is 
ingericht op een zodanige wijze dat deze bijdraagt aan een gewenste productkwaliteit. 
Naast product- en proceskwaliteit komt een aantal begrippen veelvuldig voor, zoals 
verificatie, kwalificatie en validatie. Deze begrippen worden veelvuldig gebruikt bij 
het bepalen van de kwaliteit van een informatiesysteem en worden later uitgelegd.

Proceskwaliteit en productkwaliteit
Bij de beoordeling van kwaliteit kan een onderscheid gemaakt worden tussen proces-
kwaliteit en productkwaliteit.

Proceskwaliteit
Proceskwaliteit heeft betrekking op de vraag hoe goed het productieproces is inge-
richt. Denk bijvoorbeeld aan een controlevraag over de manier waarop in een fabriek 
auto’s worden geproduceerd.
V Zijn de juiste onderdelen op het juiste moment op de juiste plaats voor de montage 

zodat de productie zonder vertraging verloopt?

Productkwaliteit
Productkwaliteit heeft betrekking op de vraag hoe goed het product is dat door het 
productieproces wordt voortgebracht. Denk bijvoorbeeld aan een controlevraag over 
de kwaliteit van de auto zelf. 
V Geeft het waarschuwingssysteem van de auto een continu geluidssignaal af zodra 

de bestuurder het eigen portier open maakt terwijl het licht aanstaat?

Kort gezegd:
V Proceskwaliteit heeft betrekking op de kwaliteit van de voortbrenging.
V Productkwaliteit heeft betrekking op de kwaliteit van het eindproduct.
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Voorbeeld van proceskwaliteit in de ICT
V De programmeurs werken samen als duo achter één computer (pair-program-

ming). De eerste programmeur schrijft daadwerkelijk de code. De tweede  
programmeur controleert en verbetert voortdurend de code van de eerste pro-
grammeur.

V De vertegenwoordiger van de gebruikers voert de gebruikersacceptatietest uit 
zodra de programmeurs een nieuwe functionaliteit hebben opgeleverd.

Deze voorbeelden geven weer dat een bepaalde werkwijze binnen een bedrijf wordt 
gevolgd om goede kwaliteit op te leveren. De werkwijze is dan bedrijfsspecifiek.

Voorbeeld van productkwaliteit in de ICT
V Het systeem moet minimaal 200 transacties per seconde kunnen verwerken.
V Het systeem moet de klant de mogelijkheid bieden om een bestelling te kunnen 

annuleren zolang de leverancier het product niet heeft verzonden.
Proceskwaliteit wordt beschouwd als een hulpmiddel bij het realiseren van 
productkwa liteit. Echter, een kwalitatief slecht ingericht proces zal de noodzakelijke 
productkwaliteit negatief beïnvloeden. 

Daarnaast wordt de productkwaliteit beïnvloed door het beschikbare budget en tijd. 
Hoe meer budget beschikbaar wordt gesteld, hoe meer aandacht aan de kwaliteit van 
het product kan worden besteed door bijvoorbeeld meer te testen.

Validatie, verificatie en kwalificatie
Binnen systeemontwikkeling zijn de volgende vormen van productbeoordeling van 
belang: validatie, verificatie en kwalificatie.

De definities van validatie, verificatie en kwalificatie zijn over het algemeen vrij 
abstract. Daarom beginnen we met voorbeelden voordat we de definities beschrijven.

Validatie
Een ICT-bedrijf ontwikkelt voor een hogeschool een elektronische leeromgeving. 
De hogeschool voert de acceptatietest uit. Tijdens deze test moeten de acceptanten 
antwoord geven op de vraag: vervult de elektronische leeromgeving hun behoeften en 
voldoet deze aan de overige kwaliteitseisen? Hieronder zie je vier acties als voorbeeld 
om de elektronische leeromgeving te kunnen valideren:
1. Het ICT-bedrijf demonstreert bij elke levering de werking van de elektronische 

leeromgeving aan de acceptanten.
2. De vertegenwoordigers van de studenten en van de docenten controleren de 

elektronische omgeving op geschiktheid voor hun gebruiksdoeleinden.
3. De opleidingsmanagers controleren of het systeem de vereiste administratieve 

processen kan ondersteunen.
4. De security expert van de hogeschool controleert de veiligheidsaspecten van het 

systeem.
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Validatie is zeker stellen dat het product de behoeften van de belanghebbenden vervult 
en aan de overige kwaliteitseisen voldoet. Met andere woorden: bouwt de leverancier 
het goede systeem?

Validatie:
Bevestiging door onderzoek en door aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan 
de eisen ten aanzien van een specifieke wijze van gebruik of toepassing is voldaan.

Verificatie
De hogeschool stelt de requirements voor de elektronische leeromgeving op in een 
zogenaamd SRS, Software Requirements Specification document. Deze requirements zijn 
de basis voor het ontwikkelen van het systeem. Het ICT-bedrijf controleert de kwaliteit 
van de (tussen)producten zoals het ontwerp, de code en de documentatie op basis van 
de gespecificeerde requirements. Op deze manier wil het ICT-bedrijf antwoord hebben 
op de volgende vraag: bouwen we de elektronische leeromgeving op de juiste manier? 
Hieronder zie je vier acties als voorbeeld voor de verificatie van de tussenproducten of 
van het eindproduct:
1. De senior ontwikkelaar controleert de doeltreffendheid van het ontwerp op basis 

van de requirements.
2. De senior ontwikkelaar controleert bij elke (deel)oplevering de code op logische 

fouten.
3. De testers voeren de systeemtest uit om de fouten in de deelproducten en in het 

eindproduct op te sporen voordat de klant met de acceptatietest start.
4. De beheerder controleert de installatieprocedures op volledigheid, correctheid, 

duidelijkheid en bondigheid.

Bij verificatie gaat het om de vraag of het informatiesysteem voldoet aan de specifi-
caties die zijn opgesteld op basis van de wensen van de klant. Met andere woorden: 
bouwt de leverancier het systeem op de juiste manier?

Verificatie:
Bevestiging door onderzoek en door het aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat 
aan de gespecificeerde eisen is voldaan.

Kwalificatie
Zowel de hogeschool als het ICT-bedrijf houdt zich aan bepaalde interne of externe 
normen of standaarden. Vier acties als voorbeeld om te kunnen voldoen aan de 
vereiste normen en standaarden:
1. De kwaliteitsmanager van de ICT-afdeling van de hogeschool controleert of de 

requirements volgens de ISO-norm 25010 zijn opgesteld.
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2. De medewerkers van de afdeling Onderwijs en Kwaliteit van de hogeschool 
controleren of het ICT-bedrijf de elektronische leeromgeving volgens de huisregels 
van de hogeschool heeft ingericht.

3. De systeemarchitect controleert of het ontwerp voldoet aan de geldende ontwerp-
criteria van het ICT-bedrijf.

4. De senior ontwikkelaar controleert bij elke (deel)oplevering of de code volgens de 
geldende codestandaarden van het ICT-bedrijf is opgesteld.

Bij kwalificatie gaat het om de mate waarin het product voldoet aan bepaalde algemene 
normen, standaarden of wetgeving. Dat kunnen technische normen zijn, maar ook 
wet- en regelgeving of interne huisregels die een organisatie hanteert voor bijvoor-
beeld opmaak of indeling van applicaties.

Kwalificatie:
Het vergelijken van een te testen object met algemeen geldende normen,  
standaarden en interne afspraken voor dergelijke producten.

1.4 Startoefening 1.2

Hieronder zie je de definities van integriteit en onweerlegbaarheid. Ze zijn een onder-
deel van het kwaliteitskenmerk beveiligbaarheid van de norm ISO-25010. Zie bijlage A, 
ISO-25010 Nederlands.

Integriteit
De mate waarin een systeem, product of component ongeautoriseerde toegang tot of 
aanpassing van computerprogramma’s of gegevens verhindert.

Onweerlegbaarheid
De mate waarin kan worden bewezen dat acties of gebeurtenissen hebben plaatsge-
vonden, zodat later deze acties of gebeurtenissen niet ontkend kunnen worden.

Gebruik de definities van integriteit en onweerlegbaarheid en voer de volgende 
opdrachten uit.
1. Ga naar de website van de politie.
2. Analyseer gedurende vijf minuten het onderdeel Aangifte doen. Zie figuur 1.1.
3. Beschrijf twee redenen waarom de website van de politie veilig moet zijn.
4. Beschrijf waarom integriteit een belangrijke kwaliteitseigenschap is voor de 

website van de politie.
5. Beschrijf waarom onweerlegbaarheid een belangrijke kwaliteitseigenschap is voor 

de website van de politie.
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Figuur 1.1 Schermafdruk website politie

1.5 Wat is het belang van kwaliteit?

‘Gratis vliegtickets door softwarefout’. ‘Softwarefout oorzaak van ontregeling trein-
verkeer’. ‘Verlies voor leverancier van navigatiesystemen door softwarefout’. Dit zijn 
enkele krantenkoppen over schade als gevolg van softwarefouten. Figuur 1.2 toont een 
fragment uit een artikel van Benno de Winter op de website van HP/De Tijd.

Figuur 1.2 Fragment uit HP/De Tijd

De kwaliteit van geautomatiseerde systemen is een kritische succesfactor geworden, 
omdat bedrijven, publieke diensten en de maatschappij in toenemende mate afhan-
kelijk zijn van geautomatiseerde processen. Bij een proces moet je denken aan het 
kunnen registreren van nieuwe studenten bij de hogeschool. Voordat een nieuw of 
een gewijzigd informatiesysteem wordt ingevoerd, zal een opdracht ge ver een aantal 
vragen stellen zoals:
V Voldoet het systeem aan de gestelde eisen?
V Wat is de kans dat er straks in productie fouten optreden?
V Wat zijn de gevolgen van die fouten voor de organisatie?

Bij kwaliteit van informatiesystemen moet je niet alleen denken aan goed functione-
rende software, maar ook aan het juiste gebruik van de software. Weet de gebruiker 
hoe met het informatiesysteem moet worden omgegaan? Is de documentatie op orde? 
Is de organisatie er klaar voor? Zijn de burgers geïnformeerd over bijvoorbeeld het 
gebruik van een DigiD?
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Kortom, kwaliteit bestaat uit een breed scala aan onderdelen. De ISO-organisatie 
heeft daar standaarden voor ontwikkeld. Een bekende standaard is ISO 25010. Deze 
standaarden beschrijven kwaliteitseigenschappen waaraan een informatiesysteem 
moet voldoen.

Het doel van deze standaarden is onder meer een objectief toetsingskader te creëren 
aan de hand waarvan de kwaliteit van een informatiesysteem kan worden vastgesteld. 
Het toetsingskader kan ook bestaan uit een lijst van requirements, entry criteria, exit 
criteria en productrisico’s.

1.6 Startoefening 1.3

Deze oefening gaat over het toetsen, testen en meten van informatiesystemen. 
Bestudeer eerst de voorbeelden hieronder en voer vervolgens de opdracht uit.

Voorbeelden
1. De juistheid, volledigheid en duidelijkheid van de informatie in de hulpfuncties 

van een smartphone kun je toetsen door deze te reviewen. Deze review vindt 
plaats voordat de informatie is ingevoerd in de smartphone.

2. De correctheid van de functies van een smartphone kun je testen door deze 
functies uit te voeren en de werkelijke uitkomsten te vergelijken met de verwachte 
uitkomsten.

3. Wanneer je de code uitvoert om fouten te vinden, test je dynamisch.
4. Wanneer je de code reviewt om fouten te vinden, test je statisch.
5. Een tool meet de downtime van het mobiele netwerk en rapporteert deze tijd aan 

de service manager.
6. Hoe groter het aantal beslissingen (if, while, for et cetera) in het algoritme, hoe 

complexer het onderhoud. Het aantal beslissingen in een onderdeel van de code 
kun je automatisch meten.

Opdracht
Geef aan welke stellingen goed en welke fout zijn.

1. De zoekmachine moet binnen drie seconden de zoekresultaten weergeven nadat 
de gebruiker de zoekterm(en) heeft ingevoerd en bevestigd. De performance 
(responstijd) van de zoekmachine kun je door een tool automatisch meten.

 ® Goed  ® Fout

2. Voor het reviewen of toetsen van (tussen)producten zoals requirements en 
ontwerp heb je geen werkende applicatie nodig. Je kunt deze tussenproducten dus 
statisch testen. 

 ® Goed  ® Fout
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3. Een applicatie moet op 31 december berekenen hoeveel rente een rekeninghouder 
in het kalenderjaar heeft ontvangen van of betaald aan de bank. Een program-
meur voert in de applicatie invoerwaardes in en laat de applicatie deze waardes 
verwerken. Vervolgens vergelijkt zij de werkelijke uitkomsten met de verwachte 
uitkomsten. Deze werkwijze heet dynamisch testen, omdat de computer voor deze 
test de functies uitvoert.

 ® Goed  ® Fout

4. Een applicatie moet op 31 december berekenen hoeveel rente een rekeninghouder 
in het kalenderjaar heeft ontvangen van of betaald aan de bank. De financieel 
specialisten van de bank inspecteren het algoritme om de juistheid en de nauw-
keurigheid formeel goed te keuren. Deze werkwijze heet statisch testen.

 ® Goed  ® Fout

5. Een acceptant gebruikt een applicatie voor het eerst om de leerbaarheid van de 
functies te beoordelen. Deze manier van testen heet statisch testen.

 ® Goed  ® Fout

6. Een tool registreert het aantal gemelde defecten (bugs, fouten) en de hersteltijden. 
Deze informatie kan worden gebruikt voor het meten en verbeteren van de 
prestaties van het ontwikkelteam.

 ® Goed  ® Fout

1.7 Hoe bepaal je de kwaliteit?

In de vorige twee delen van dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de vraag: wat is de 
kwaliteit en het belang van kwalitatief goede informatiesystemen? De vraag die 
daarop volgt is dan ook: hoe stel je de kwaliteit van een informatiesysteem vast? Dat 
kan op drie manieren, te weten:
1. Het testen van een informatiesysteem.
2. Het toetsen van een informatiesysteem.
3. Het meten van de kwaliteit van een informatiesysteem.

Het testen van een informatiesysteem
Er zijn tal van definities van testen in omloop. Hieronder zie je als voorbeeld er twee: 

Testen omvat activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven, keuren van een of 
meer kenmerken van een product of dienst en het vergelijken van de uitkomsten met 
de gestelde eisen, om te kunnen bepalen of aan deze eisen is voldaan.
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Elk hoofdstuk begint met een praktische 
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verhelderende voorbeelden. Het wordt 
afgesloten met leeropdrachten. Hierdoor 
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Deze tweede druk is uitgebreid met twee 
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