
TestAutomatisering?

Ja graag!

Maar eerst …

Erik Haartmans



Wat er in het écht gebeurt!



Wat er in het écht gebeurt!

Dat testen moet sneller!



Wat er in het écht gebeurt!

Dat testen moet vaker!



Wat er in het écht gebeurt!

Laten we de testen 

automatiseren!



Wat er in het écht gebeurt!

Ik weet nog wel een 

goede tool!



Tool(ing) wordt naar binnen geschoven



TestAutomatisering wordt gezien als …



Aan de slag en automatiseren maar!
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En toen?
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Gedoemd om te mislukken
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Wat is TestAutomatisering?
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TestAutomatisering (TA) ondersteunt de testers in het 

herhaaldelijk geautomatiseerd uit kunnen voeren van 

checks



TA is ondersteunend aan …
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Je wil TA zo goed als mogelijk doen
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Doelen stellen
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Proof of Concept
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Wat kunnen en willen we automatiseren?

• Web ? Non-Web / API? E2E? Keten?

Wat doen de developers?

• Unit testing? Java / C# / JavaScript / Siebel / SAP / …

Hoe is het Software Development Proces?

• Build / Deploy / CI/CD

Welke TA tooling hebben we daarvoor nodig?

• Postman? RESTassured? Selenium? HP UFT / 

TestComplete / Java / C# / JavaScript / Jenkins / ?



Oerwoud van tooling …
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Tool wordt naar binnen geschoven



Opzetten / Bouwen architectuur
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… en onderhouden



Test zonder architectuur
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Test met architectuur
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Opleiden
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Er moet iemand (liefst meerdere) zijn die de 

tooling/frameworks kan onderhouden en uitbreiden.

• TestAutomatisering = Development

• Coding skills nodig



Opleiden
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Testers moeten opgeleid worden in:

• maken geautomatiseerde testen

• gebruiken van de tooling



Overstap van handmatig -> automatisch
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Traditioneel:

• Testgeval globaal beschrijven

• “Vaste” testdata gebruiken

• Uitkomsten interpreteren



TA = Testen herhaaldelijk uitvoeren
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Exact beschrijven wat nodig is voor het uitvoeren van de 

test

Testen in stapjes beschrijven

Controlepunten expliciet vastleggen

En ook:

• Benodigde testdata beschrijven

- Niet: de klant met relatienummer 327

- Maar: een natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar



Tester moet tooling kunnen gebruiken
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TA Testomgeving

28

Liefst “eigen” testomgeving

Rollback na elke test / Laden testdata voor gebruik

Zelf testdata aanmaken / gebruiken zonder dat anderen 

daar last van hebben

Eventueel via queries steeds de gewenste data voor 

aanvang van een test opvragen



Om over na te denken

29



Scope? Alles testen? Meteen naar prod?
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vs.



Aan de slag en automatiseren maar!
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Vragen?
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