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Verslag:  V&V bijeenkomst Software testen in de praktijk 

Datum: 10-10-2017/ 24-10-2017 

Locatie: Hotel v.d. Valk Nieuwerkerk ad IJssel 

Aanwezig:  zie presentielijst 

1. Opening/ mededelingen  

Ben v.d. Horn/ Leen van Gelder opent de bijeenkomst  

In 2016 is gestart met de reeks van themasessies omtrent Virtueel en Validatie. 

Voorafgaande aan deze bijeenkomst zijn de volgende sessies georganiseerd;  

- 9 en 23 maart 2016: Virtueel testen  

- 11 en 18 oktober 2016: Verificatie en Validatie 

- 21 juni 2017, Testen in de praktijk (hardware) 

- 10 en 24 oktober 2017, Testen in de praktijk (software) 

 

De presentaties van de sprekers “softwaretesten in de praktijk” worden bij het verslag gevoegd. 

 

2. Wat is nu eigenlijk software door Wim Goes van Valori 

Mededeling: Tijdens unit test/ systemtest vind je fouten. Deze moeten hersteld worden. Als je 

deze fouten relateert aan waar ze gemaakt zijn dan is daar een onderverdeling in te maken. De 

test zelf is een product in de software. In het testprotocol kunnen ook fouten gevonden worden 

en er kunnen ook fouten in zitten die niet te detecteren zijn. 

 

Vraag: Hoe kun je dit plotten om de fouten te traceren? 

Antwoord: na het toevoegen van vernieuwde gedeelten is testen weer mogelijk. Het wordt dan 

wel statistisch ingewikkelder. Fouten moeten zo snel mogelijk hersteld worden. 

 

Vraag: hoeveel functiepunten heb je nodig voor een tunnelapplicatie 

Antwoord: Tunnels hebben 1500 tot 2000 functiepunten voor een applicatie. 

 

Opmerking: Er is meer discipline nodig om goede software te kunnen maken. 

De beste systemen zijn oude Cobol systemen ook al zijn deze 25 jaar oud. Hier zat een goede 

discipline op. 
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Vraag: Is er onderhoud aan software?  

Antwoord: Er is weinig onderhoud aan. Als je begint te wijzigen, moet je direct weer 

vernieuwen. Ook een Windows update heeft weinig onderhoud. 

 

Vraag: 40% van de fouten zit in de eisen. Hoe kun je goede eisen specificeren? 

Antwoord: Hiervoor bestaan richtlijnen en handvatten. Een overzicht zal bij het verslag gevoegd 

worden.          (Bijlage) 

 

3.  Verificatie software in een andere markt door Frank Kaiser/ Jan van der Laan 

Vraag: Kan software verouderen? 

Antwoord: Veroudering kan niet in de software, alleen in de hardware. Veroudering is wel te 

meten in software, het geheugen van de software kan wel verouderen. 

 

Vraag: Is CMM nog van toepassing?  

Antwoord: Laag 3, wordt in de praktijk toegepast, maar dit is geen afgedrongen eis. 

In de luchtvaart wordt niet gewerkt met faalkansen van software. Er worden berekeningen 

uitgevoerd op het falen van hardware en niet op het falen van software. Er wordt hoog ingezet 

in redundantie. 

Vergelijke softwarecode regels: Leidsche Rijntunnel en Boeing 787 hebben dezelfde aantal 

softwarecoderegels. 

4. Pauze 15.10 – 15.30 uur 

5.  Software testen in de praktijk toegespitst op CCTV door Robin Rijkers van Soltegro 

Vraag: Dynamisch gedrag modeleren is tijdrovend. Dynamisch gedrag eerst modeleren? 

Antwoord: Dat kan met een doorsnede uit 3D.  

 

Vraag: Hoe is de kwaliteit software van een kering in vergelijk met een tunnel?  

Antwoord: Het is een betrouwbaar proces. De data moet ingewonnen worden en daarna beslist 

het systeem om de kering te sluiten. 

 

Vraag: Hoe ga je om met de beeldkwaliteit die je moet leveren? 

Antwoord: Iedere mens heeft een andere waarneming, dus het is nooit helemaal objectief. 

Hierop is dus nog geen goed antwoord te geven. 
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Vraag: Goede software begint bij goede specificatie. Wat is een goede specificatie? 

Antwoord:  

 Vorm waarin je ze op schijft 

 Wat moet de uitslag wel en wat moet de uitslag niet zijn. 

 Als er te veel interpretaties inzitten is dit ook niet goed 

 Kijk naar taalgebruik.  

 Zoek de verschillen tussen de documenten.  

 Taal is heel belangrijk, je moet een test kunnen bedenken op een eis. 

 Probeer te specificeren wat een systeem moet doen. 

Zie ook de meegezonden bijlage met richtlijnen en handvatten. 

 

Vraag: Welke standaarden heb je? 

Antwoord: JSTD-016, IEEE 830, …. 

Zie ook de meegezonden bijlage met richtlijnen en handvatten. 

 

Vraag: Als softwarebouwer ben je overgeleverd aan de leverancier. Moet hij aantonen hoe iets 

werkt zodat je aan je eisen voldoet? 

Antwoord: In een tenderfase wordt er al een leverancier benaderd. Het is lastig om dit als eis 

voor te leggen, maar het zou beter zijn als dit door een leverancier uitgevoerd kon worden.  

 

Vraag: In hoeverre zijn de eisen die gesteld worden reëel? 

Antwoord; Eisen zijn vaak goed realiseerbaar, maar het extra kostproduct levert vaak discussies 

op. De demarcatie is per leverancier verschillend. 

 

Opmerking: Redundantie/ acceptatietest is nauwelijks te testen. Alles wat meer specifiek is niet 

terug te vinden, want soms komen fouten niet meer naar boven. 

6.  Discussie met stellingen 

- Test is te laat, veiligheid toon je niet aan met testen. 

Je moet een goed proces, organisatie en techniek hebben om een goed product te krijgen. 

Testen is een dynamisch proces. 

 

Na een goede omschrijving van het proces ga je testen. Dan moet je eerst weten wat testen is. 

Je moet spreken van verificatie en niet van testen. Hoe eerder je verifieert hoe eerder je de 

fouten eruit haalt. In de validatie fase probeer je de laatste missers eruit te halen. 

Testen is de fysieke handeling om te kijken wat het systeem doet, een van de verificatie 

processen. Er is veel papier voor nodig om aan te tonen dat iets goed werkt of dat iets veilig is 

Ook de juridische aspecten zorgen voor een langdurig proces. 
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In principe moeten de eisen tijdens de tender worden geverifieerd door de betrokken partijen. 

Hierin moeten alle partijen aansluiten. Bij voorkeur moet deze verificatie vóór de tender, vrij 

van commerciële-, tijdsdruk en bedrijfs- en politieke belangen, plaatsvinden. 

 

Ervaringen vanuit testsystemen moeten meer gedeeld worden met nieuwe projecten. 

Best practices moeten veel gecertificeerd worden. (Dit zal een langdurig proces zijn) 

 

- De industrie moet best practices hanteren. 

Er is gewerkt aan software standaards, de luchtvaart heeft een strak keurslijf ingezet wat door 

de overheid wordt geïndiceerd. De Nederlandse overheid heeft minder met industrie en 

techniek, dit in het buitenland. Eigenlijk zou in heel Europa dezelfde standaard moeten gelden. 

Dat begint bij requirements.  

 

- Willen we goede software krijgen, dan moet de prijs worden verdubbeld. 

Tegenvraag/ Antwoord: Misschien moeten tunnels hetzelfde gebouwd worden, maar nu wordt 

voor iedere tunnel weer een nieuw plan bedacht.  Doordat we mensen uitwisselen over de 

projecten krijg je andere inzichten.  

 

7. Rondvraag 

Vraag meenemen in het tunnelprogramma naar de opdrachtgevers:  
Als de opdrachtgever de intentie heeft om het systeem voor meerdere jaren te gebruiken dan 
kan hogere kwaliteit geleverd worden voor de langere termijn.     (Vervolgactie) 
 
De kwaliteit van de bouw en het traject is de laatste jaren voor wegtunnels verbeterd.  
Er wordt wel steeds opnieuw het wiel uitgevonden, terwijl er heel veel opnieuw gebruikt kan 
worden. Daarom zou je meer moeten standaardiseren.      (Vervolgactie) 
 
- Hoe vaak gaat een tunnel dicht als de software faalt?  

Veel minder vaak dan door andere oorzaken. 

Er zijn eerder hardware problemen dan softwareproblemen. 

Na 4 themasessies V&V verzoeken de deelnemers voor een vervolg:  

− Hoe gaan we integraliteit valideren?  Integratie op meerdere vlakken, technisch, civiel maar 

ook met de organisatie en beheer en onderhoud?  

Wellicht komt dit terug in de lange termijnvisie tunnels, dit wordt nagekeken.        

(Vervolgactie) 

− Sessie alleen over Validatie 

 



5 
 

Gevraagd wordt om de locaties van de KPT-bijeenkomsten meer in de buurt van treinstations te 

organiseren. 

 

8. Sluiting 

Sprekers en deelnemers worden bedankt voor hun inbreng en aanwezigheid. De bijeenkomst 

wordt om 16.45 uur afgesloten. 

 


