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Voor veel bedrijven is het cruciaal om continu nieuwe releases live te zetten.

Dat vraagt om supersnel software ontwikkelen, die per direct de klantvraag

adresseert. Low-code platformen maken dit voor steeds meer organisaties en

toepassingen werkelijkheid. Maar, de snelheid van low-code ontwikkeling

vraagt, nóg meer dan ‘vroeger’, wel om adequate QA- en testoplossingen. 

Hoe sneller je figuurlijke low-code vliegtuig vliegt, hoe belangrijker het is de

juiste maatregelen te nemen om geen hoogte te verliezen.

In de serie Gaining Speed Yet Losing Altitude bespreken Bryan de Vries

(Omnext) en Brian van den Brink (Valori) steeds een low-code

kwaliteitsuitdaging en de maatregelen die je kunt nemen.

INTRODUCTIE

Brian van den Brink is Chapterlead OutSystems bij Valori. Hij

is ervan overtuigd dat diepgaande kennis van een low-code

platform essentieel is om een goede low-code

testprofessional te zijn. Door deze kennis ben je in staat om

unieke testoplossingen te maken. Brian spreekt en blogt

regelmatig over low-code in het algemeen en OutSystems in

het bijzonder.

Bryan de Vries is Chief Commercial Officer bij Omnext. Hij is

verantwoordelijk voor business en product development en

partnerships. Bryan heeft een sterke focus op de low-code

oplossingen van Omnext en adviseert organisaties over

software kwaliteitsvraagstukken.
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Zo haal je het maximale uit je low-code
platform



SNELHEID VS KWALITEIT

De wereld om ons heen digitaliseert razendsnel. Dat merkt vrijwel iedere
organisatie. Het belangrijkste gevolg van die digitalisering is de snelheid
van verandering. En dat is precies waar veel organisaties mee worstelen.
Vooral organisaties die sterk afhankelijk zijn van (maatwerk) software om
hun bedrijf draaiende te houden. En wie is dat tegenwoordig niet?

Eén van de belangrijkste uitdagingen waarmee deze organisaties (en vooral

hun ontwikkelteams) worden geconfronteerd, is de snelheid van verandering.

Die is zó hoog en de functionele en technische requirements veranderen zó

snel dat het bijna onmogelijk is om bij te blijven. Iedereen die ooit deel

uitmaakte van een agile en/of DevOps ontwikkelteam weet dat dit een

enorme uitdaging oplevert. Ontwikkelteams met tekort aan snelheid kunnen

niet langer voldoen aan de behoeften van de business, het vertrouwen in

nieuwe digitale oplossingen neemt af en de business kan de efficiëntie en

effectiviteit van concurrenten niet meer bijbenen.

Gelukkig heeft elk digitaal probleem ook een digitale oplossing. En die

oplossing ligt al enkele jaren in het toenemende gebruik van low-code

platforms. Low-code platforms zoals Mendix en OutSystems beloven én

realiseren een 7 to 10 keer hogere software ontwikkelsnelheid. Dat klinkt mooi.

Met low-code gaat je ontwikkelsnelheid omhoog, kun je de behoeften van de

business sneller leveren en is het ontwikkelteam weer op het goede spoor.

Iedereen blij, of toch niet?

Helaas gaat snelheid in low-code vaak gepaard met verminderde kwaliteit

en/of verhoogde risico's. Het resultaat: software met bugs, moeilijk te

onderhouden (snel technical debt) en soms zelf onveilig of niet compliant. 

Met andere woorden, we hebben snelheid én kwaliteit nodig. Je hebt vast wel

eens gehoord van de uitspraak: ‘als je de controle hebt, rijd je te langzaam’.

Prima voor bepaalde bedrijfsprocessen of formule 1, maar niet aan te raden

voor softwareontwikkeling van kritische bedrijfsprocessen.

De uitdaging



je software minder bugs bevat waardoor de gebruikers tevreden zijn

je software eenvoudiger te onderhouden en aan te passen is. Hierdoor kun

je nieuwe requirements nog sneller implementeren 

je software veiliger is, en daar wordt iedereen blij van

Als je bijvoorbeeld heel snel software kunt bouwen, dreigt ook het ontstaan   

van wat we de ‘applicatiejungle’ noemen. Vooral voor organisaties die low-

code gebruiken is dit een serieus risico. Dat komt omdat deze platforms

uitgaan van het principe dat de business en development als één geheel

samenwerken. Bij deze manier van werken stelt de business requirements op

en begint development direct met implementeren. In sommige gevallen bouwt

de business zelf hun applicaties, ook wel ‘citizen development’ genoemd.

Hoewel deze manier van werken voordelen heeft, vormt het ook een serieus

risico. Als low-code ontwikkeling en de kwaliteit ervan niet goed gemanaged

wordt zit je, voor je er erg in hebt, met een hele reeks middelmatige

applicaties. Bovendien gaat de logica in je applicatielandschap verloren en

verlies je feitelijk de controle over de integrale kwaliteit van je applicaties.

Hoe kun je snelheid en kwaliteit hebben en daarmee optimaal gebruik maken

van je low-code platform? Ken je het gezegde 'Alle goede dingen bestaan in

drieën'?

De eerste stap is kwaliteitsbewustzijn. Zowel de business als de ontwikkelaars

moet je er bewust van maken dat het bouwen van software van hoge

kwaliteit loont. Dit betekent namelijk dat:

Met andere woorden: kwaliteit moet onderdeel worden van je software

requirements.

De tweede stap is kwaliteitsinvestering. Ook al is iedereen het eens over het

belang van kwaliteit, het blijkt vaak een uitdaging om daadwerkelijk tijd, geld 

De oplossing
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Allereerst zijn deze handmatige beoordelingen vaak erg tijdrovend en

worden ze vaak uitgevoerd door senior teamleden. Deze teamleden zijn

eigenlijk te duur om hun tijd aan hier aan te besteden. Hun expertise kan

vaak beter worden gebruikt voor complexere uitdagingen op het gebied

van softwareontwikkeling en architectuur.

Ten tweede is het aantal uren in een dag beperkt. Zelfs de meest ervaren

expert kan in een review slechts een fractie van de totale applicatie

bekijken. Met andere woorden, hij of zij kan zich alleen concentreren op

elementen die van cruciaal belang zijn, waardoor veel potentiële risico’s

buiten beeld blijven.

Hetzelfde geldt voor testen. Testen is een cruciaal onderdeel van je

kwaliteitscontrole. Doe je dit volledig handmatig, dan kost het veel tijd en

geld. Controleer je (delen van) de software niet, dan voldoet deze mogelijk

niet aan de functionele vereisten en moet deze steeds opnieuw worden

gewijzigd door je ontwikkelteam. Hierdoor verdwijnt het snelheidsvoordeel

dat low-code platforms bieden volledig.

en andere middelen te besteden aan het waarborgen van de kwaliteit van je

software. Daarom moet kwaliteit een vast onderdeel worden van je

ontwikkelcyclus. Dit betekent dat teamleden tijdens de sprints tijd moeten

krijgen voor QA en testen. Dat ze de tools moet hebben om objectief inzicht te

krijgen in de kwaliteit van de software die wordt ontwikkeld. Als teams die

ruimte niet krijgen in een sprint, omdat ze zich moeten concentreren op het

creëren van (nieuwe) functionaliteit, dan slaat de balans door naar ‘snelheid’

en gaat deze ten koste van ‘kwaliteit’. En als dat gebeurt, ben je terug bij af.

De derde stap is kwaliteitsautomatisering. Eén van de QA-maatregelen die

teams nemen, is het uitvoeren van handmatige code reviews en testen. Op

zich een goede zaak, want er wordt aandacht besteed aan kwaliteit. Het

heeft echter ook een paar nadelen:

SNELHEID VS KWALITEIT



Gelukkig kun je code reviews en testen ook automatiseren met

gespecialiseerde tooling. Ontwikkelteams de juiste tools geven waarmee ze

kwaliteit kunnen testen, bewaken en borgen zonder hun eigen leven moeilijker

te maken.

Een van de tools waarmee organisaties hun ontwikkelteams kunnen uitrusten,

is het Omnext Fit Test-platform van Valori. Dit platform is 10 jaar geleden door

Omnext ontwikkeld en in de afgelopen 5 jaar geoptimaliseerd voor low-code.

Het stelt teams in staat om volledig geautomatiseerde software-analyses uit

te voeren op hun low-code applicaties.

Tijdens de geautomatiseerde analyse controleert het platform low-code

applicaties tegen platform specifieke (bijvoorbeeld Mendix of OutSystems)

best practices en de ISO-25010 richtlijn voor software kwaliteit zoals

Onderhoudbaarheid, Betrouwbaarheid, Prestaties en Beveiliging.

Het platform heeft een dashboard met risico-indicatoren die een algemene

status van de kwaliteit van de applicatie geven. Daarnaast ze je precies waar

de risico’s zich binnen de applicatie bevinden. Met het Omnext Fit Test kunnen

managers en teamleiders gemakkelijk de kwaliteit van hun applicaties volgen

en het biedt ook praktische hulp voor ontwikkelaars om potentiële risico's en

technical debt aan te pakken.

Zo helpt Omnext het maximale uit low-code te halen

SNELHEID VS KWALITEIT



LOW-CODE STAAT
NIET GELIJK AAN
NO-CODE

S1:A2

Pas op met regular-code in low-code apps



Veel organisaties worstelen met de balans tussen snelheid en kwaliteit.
Low-code is een van de manieren om deze snelheid te realiseren. Je maakt
dan dus geen gebruik meer van ‘regular-code’ technologieën zoals JAVA of
C#. Low-code platforms als Mendix en OutSystems beloven een 7 tot 10
keer hogere productiviteit ten opzichte van regular code.

Dit klinkt alsof low-code de juiste keus is. Maar is dat wel zo? Als het alleen

om snelheid gaat wellicht wel. Maar volgens mij moet je verder kijken dan

alleen snelheid. Biedt low-code jouw ontwikkelteam bijvoorbeeld alle opties en

mogelijkheden die je (en jouw gebruiker/klant) nodig hebt?

In sommige situaties is het antwoord op deze vraag nog steeds ‘nee’. Low-

code platforms hebben veel 'out of the box' bouwstenen en functionaliteit die

ontwikkelaars direct kunnen gebruiken. Maar soms heb je aan alleen low-code

niet genoeg.

Ontwikkelaars zijn over het algemeen behoorlijk creatief. En als low-code de

klus niet klaart, vallen ze terug op wat ze waarschijnlijk al weten: regular code.

Sterker nog, zowel Mendix als OutSystems bieden ontwikkelaars

mogelijkheden om regular code zoals JAVA, JavaScript en C# op te nemen in

hun low-code oplossingen. Met andere woorden, ‘low-code’ staat niet gelijk

aan ‘no-code’. 

Omnext heeft inmiddels honderden geautomatiseerde scans uitgevoerd. En

we zien dat meer dan 50% daarvan regular code-elementen bevat.

Hebben we het probleem hiermee opgelost?

Ja en nee. Probeer altijd om de regular code in je low-code apps tot een

minimum te beperken. Als je per saldo meer regular code dan low-code hebt,

dan is het misschien verstandig om nog eens te kijken of low-code de juiste

LOW-CODE STAAT NIET
GELIJK AAN NO-CODE

De uitdaging



Hoe weet je of de toegevoegde code onderhoudbaar is? Als je niet echt

inzicht hebt in de (hoeveelheid) code die handmatig is toegevoegd, hoe

weet je dan of de kwaliteit goed is?

Hoe weet je of deze toegevoegde regular code veilig is? Het maakt

immers geen deel uit van de ingebouwde beveiligingsmaatregelen van het

low-code platform.

keuze is. Bij verstandig en zorgvuldig gebruik kan regular code in low-code-

apps ontwikkelaars in staat stellen functionaliteit te bouwen die anders niet

mogelijk is. In die zin beantwoordt dit aan de oorspronkelijke uitdaging.

Maar, het brengt ook een aantal potentiële nieuwe risico's met zich mee:

De vraag is dus niet óf je regular code moet gebruiken in je low-code apps.

Maar hoe je ervoor zorgt dat deze handmatig toegevoegde regular code aan

dezelfde kwaliteitsnormen voldoet als de rest van de (low-code) app.

In mijn eerste artikel noemde ik al de drie elementen die nodig zijn om de

softwarekwaliteit te waarborgen: 1) Kwaliteitsbewustzijn, 2)

Kwaliteitsinvestering en 3) Kwaliteitsautomatisering. Dezelfde elementen

gelden hier ook, maar met een iets andere focus. Teams die met low-code

platforms werken, moeten bijvoorbeeld weten dat het gebruik van regular

code niet verboden is, maar dat ze het wel verstandig en zorgvuldig moeten

gebruiken. En als ze dan regular code toevoegen, dat er dan een code review

is en getest wordt.

Vooral dat laatste wordt vaak over het hoofd gezien. En in de meeste gevallen

ligt dat niet eens aan de teams zelf. Het is vaak de geautomatiseerde low-

code reviewtool zélf die geen rekening houdt met regular code in low-code-

analyses. Deze tools zijn vaak alleen gericht op het evalueren van het low-

code-model. De meeste tools kunnen niet eens regular code analyseren, laat

staan dat ze worden ingebed in een low-code app.

LOW-CODE STAAT NIET
GELIJK AAN NO-CODE

De oplossing



Een van de tools die regular code in low-code apps niet negeert, is het

Omnext Fit Test-platform. Omnext is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in

softwareanalyse. In deze 15 jaar is een platform gebouwd dat niet alleen low-

code platforms zoals Mendix en OutSystems ondersteunt, maar ook regular

code-technologieën zoals JAVA, JavaScript en C#. Dit maakt Omnext een van

de meest geschikte geautomatiseerde code-review tools die in staat is om in

één keer analyses uit te voeren op applicaties die meerdere technologieën

bevatten.

Tijdens de geautomatiseerde analyse toetst het platform jouw low-code

applicatie tegen low-code specifieke best practices. Daarnaast evalueert het

ook eventuele toegevoegde regular code zoals JAVA, tegen JAVA specifieke

best practices en elementen van de ISO-25010 richtlijn voor softwarekwaliteit

zoals Onderhoudbaarheid, Betrouwbaarheid, Prestaties en Beveiliging. 

Met andere woorden, het evalueert jouw volledige applicatie technologie

stack. Mijn advies: beperk het gebruik van regular code in low-code apps

altijd tot een minimum. En gebruik een tool zoals Omnext. Dan hebben jouw

ontwikkelaars in ieder geval de zekerheid dat hun regular code niet over het

hoofd wordt gezien en dat het voldoet aan dezelfde kwaliteitsnormen.

LOW-CODE STAAT NIET
GELIJK AAN NO-CODE

Hoe Omnext het verschil maakt



TESTEN IS DE
BOTTLENECK

S1:A3

Testtooling



Kost het je ontwikkelteams steeds meer tijd om nieuwe functionaliteit te

releasen?

Spendeer je meer tijd aan het up-and-running houden van je huidige

testsets dan aan het bouwen van nieuwe scripts?

Heb je zorgen over de risicodekking en onderhoudbaarheid van je

testsets?

Sneller in te kunnen spelen op de veranderende vraag van de markt

De business nauwer te betrekken bij softwareontwikkeling

Het risico van technische afhankelijkheden (expertise) te verlagen

Organisaties die low-code platformen gebruiken voor hun
softwareontwikkeling lopen steeds vaker tegen het probleem aan dat
testers de snelheid van ontwikkelaars niet bij kunnen benen. Met low-code
wordt nieuwe software steeds sneller ontwikkeld en worden steeds vaker
wijzigingen doorgevoerd aan de bestaande software. In deze gevallen
horen we vaak dat ‘testen de bottleneck is van de release cycle’.

Stel jezelf de volgende vragen:

Dan is er waarschijnlijk een mismatch tussen je 'software development tooling'

en 'test tooling'.

Jouw organisatie heeft voor softwareontwikkeling met low-code platformen

gekozen om bepaalde redenen. Bijvoorbeeld de wens om:

1.

2.

3.

Vaak komen deze redenen voort uit ervaringen met traditionele, regular code

oplossingen die niet konden voldoen aan deze wensen. Wat echter vaak

wordt vergeten, is om test tooling direct mee te nemen in deze overweging.

TESTEN IS DE BOTTLENECK

IT-doelstellingen



Type applicatielandschap: Niet elke tool kan omgaan met alle type

applicaties.

Vereiste snelheid van oplevering van testscripts: Niet elke tool stelt je in

staat om direct te starten met het bouwen/aanpassen van scripts. Soms

moet er eerst een framework gebouwd/aangepast worden.

Samenstelling van het team: De ene tool vereist meer technische kennis

dan de ander. Een technisch team kan beter ondersteuning bieden aan

een technische tool.

Een succesvolle implementatie van testautomatisering heeft op hoofdlijnen de

volgende 3 kritische succesfactoren:

1.

2.

3.

Het type applicatielandschap, is bij low-code over het algemeen duidelijk. 

Het gaat in dit geval over een html applicatie enerzijds, en anderzijds

(waarschijnlijk) over allerlei integraties met andere systemen via webservices.

De vereiste snelheid is hoog. Verscheidene onderzoeken van OutSystems

tonen aan dat met OutSystems 82% van de 2.200 ondervraagde IT-

Professionals aangeeft binnen 6 maanden hun applicatie in productie te

hebben. Daarnaast biedt low-code de mogelijkheid om snel wijzigingen door

te voeren op eerder gebouwde functionaliteiten. Als je de testscripts in zulke

omgevingen niet nét zo snel kunt aanpassen, dan loop je binnen de kortste

keren achter de feiten aan. Met als gevolg dat je niet langer de gewenste

risicodekking waarborgt.

Tot slot is in de teamsamenstelling binnen low-code bewust gekozen om

minder afhankelijk te zijn van de schaarse Java, .Net en/of C# ontwikkelaars.

Dit betekent dat je maar beperkt kunt terugvallen op deze expertise indien je

een testtool gebruikt die bijvoorbeeld Java kennis vereist.

Kritische succesfactoren voor testautomatisering

TESTEN IS DE BOTTLENECK

https://www.outsystems.com/1/speed-change-app-dev/


De eerder genoemde IT-doelstellingen hebben niet alleen betrekking op

software development, maar ook op test tooling. Software testen moet

aansluiten op software development. Dit wordt vaak over het hoofd gezien.

Vooral de eerder genoemde samenstelling van het team heeft hier grote

impact op.

Daarnaast zijn technische frameworks niet geschikt voor de hoge frequentie

van wijzigingen in de code. Eén van de meest genoemde redenen van een

falende implementatie van testautomatisering is de slechte

onderhoudbaarheid van de testscripts. Net zoals Low-Code het makkelijker

maakt om wijzigingen door te voeren, moet je als tester soortgelijk

gereedschap hebben om dit bij te kunnen benen. Ook hier wil je niet

afhankelijk zijn van technische (schaarse) expertise.

Steeds meer test tools claimen low-code te zijn. Deze tools maken veelal

gebruik van libraries die je kunt aanroepen om tests te automatiseren. Binnen

deze tools blijft altijd nog een vorm van scripting noodzakelijk voordat je deze

libraries kunt aanroepen. Hou dus goed in de gaten welke stappen er nodig

zijn om een test te automatiseren. Dan is al snel duidelijk of er daadwerkelijk

een programmeertaal aan te pas komt of niet.

Gezien de kritische succesfactoren is het dus eigenlijk simpel: low-code

applicaties wil je testen met low-code testtooling.

Valori heeft al vaak met dezelfde uitdaging geworsteld. Onze experts hebben

tientallen klanten geholpen met het bouwen van technische frameworks voor

testautomatisering. We merkten al snel dat we steeds dezelfde problemen 

De veelgemaakte fout: low-code testen met 
high-code tooling

Maar ben je nu écht low-code?

Low-code test je met low-code

TESTEN IS DE BOTTLENECK



aan het oplossen waren en dat deze klanten daarmee ook afhankelijk werden

van de kennis van onze experts. De adoptie van deze frameworks was

vervolgens een grote uitdaging.

Deze leerpunten hebben wij gebundeld in ons Low-Code

automatiseringsframework JOSF. JOSF staat voor Java Object Selenium

Framework. Het maakt gebruik van Selenium API’s om browsers aan te sturen

en gebruikt REST-Assured voor het aansturen van API’s. Hiermee heeft JOSF

een breed ondersteunde, toekomstvaste basis.

De gebruiker van JOSF heeft geen technische skills nodig om

geautomatiseerd te kunnen testen. Dit speelt in op de IT-doelstelling om

minder afhankelijk te zijn van technische kennis.

Daarnaast biedt JOSF twee mogelijkheden om de business te betrekken bij

testautomatisering. Enerzijds via Gherkin scenario’s (Given…When…Then) die

de business kan beschrijven en kan importeren in JOSF. Anderzijds via een

Object georiënteerde werkwijze die de teststappen direct relateert aan

zichtbare blokken vanuit de user interface (zogeheten Page Objects). Deze

Page Objects zijn herbruikbaar over meerdere schermen heen. Dit draagt bij

aan de onderhoudbaarheid van de testscripts. Als er een aanpassing nodig is,

hoef je dit namelijk maar op één plek te doen. Vervolgens worden alle ‘usages’

direct geüpdatet.

Deze twee dingen samen stelt de tester in staat om snel in te spelen op de

nodige wijzigingen. Testen is hiermee niet langer de bottleneck.

JOSF: een toekomstvaste basis via Low-Code

JOSF speelt in op de behoefte van een low-code
organisatie

TESTEN IS DE BOTTLENECK



VIND HET WIEL
NIET OPNIEUW UIT

S1:A4

Maar pas op voor de risico's bij het gebruik
van Open Source



Low-code ontwikkelaars gebruiken soms stukjes 'regular-code' in hun apps.
Hiermee kunnen ze functionaliteit toevoegen die anders niet beschikbaar
zou zijn in low-code-apps. Dit kan prima, zolang je ook de kwaliteit van
deze reguliere code maar in de gaten houdt.

In sommige gevallen kan het zelfs zinvol zijn om een bestaande Open Source

component te gebruiken in plaats van zelf iets opnieuw uit te vinden,

ongeacht of je low-code of regular-code gebruikt. Het gebruik van Open

Source componenten kan veel tijd en moeite besparen. Maar … als je mijn

vorige blogs hebt gelezen weet je al wat er gaat komen: wees je bewust van

de risico's!

Open Source componenten zijn softwarecomponenten waarvan de code

openbaar beschikbaar is. Bijna iedereen mag deze code inspecteren, wijzigen

of verbeteren. Bovendien kunnen deze componenten vrij door iedereen

worden gebruikt. Dat heeft uiteraard heel veel voordelen.

Dit is de reden dat Open Source componenten vaak worden gebruikt, ook in

low-code omgevingen. Sommige onderzoeken zeggen dat ongeveer 90% van

alle softwareproducten ten minste één Open Source component bevat. Zelfs

als de eigenaren zich hier niet van bewust zijn. Op zichzelf is dat laatste al

risico nummer 1. Open Source componenten kun je zonder risico gebruiken,

maar de eerste stap is om daadwerkelijk te weten wát je in jouw eigen

softwareproducten gebruikt. 

Het gebruik van Open Source componenten kan dus voordelen hebben. Maar

ze kunnen ook ernstige risico's opleveren voor iedereen die ze gebruikt.

Wat is Open Source?

VIND HET WIEL NIET 
OPNIEUW UIT



Allereerst zijn eventuele beveiligingsproblemen algemeen bekend. Met andere

woorden, als een Open Source component beveiligingsproblemen bevat, is

het slechts een kwestie van tijd voordat deze bekend zijn in de hele

softwareontwikkelgemeenschap. Dit vormt een reële dreiging omdat

cybercriminelen deze kwetsbaarheden relatief gemakkelijk kunnen misbruiken.

Ten tweede kan het gebruik van Open Source componenten een bedreiging

vormen voor jouw intellectuele eigendom. Open Source componenten kun je

gebruiken volgens verschillende licenties. Er zijn meer dan 2.000 verschillende

soorten Open Source licenties. Voorbeelden zijn Apache, GPL en MIT.

Sommige van deze licenties bevatten zogenaamde 'copy left' clausules. Als je

een Open Source component met dit type licentie gebruikt ben je vrijwel

verplicht om al je software die met de Open Source component is gemaakt,

volledig vrij te geven. Met andere woorden, al je intellectueel eigendom wordt

ineens ook Open Source. Niet heel fijn als je heel veel tijd en geld hebt

besteed aan het ontwikkelen van een commercieel product.

Het gaat niet zozeer om hoe je Open Source componenten gebruikt, maar hoe

je ze op de juiste manier gebruikt. Ervoor zorgen dat de componenten up-to-

date zijn (omdat dit de dreiging van beveiligingskwetsbaarheden beperkt) en

ervoor zorgen dat je alleen componenten gebruikt met 'niet-risicovolle'

licenties klinkt vrij eenvoudig, toch?

Nou, eerlijk gezegd... nee. Het is eenvoudig zolang je precies weet welke Open

Source componenten, versies en licenties je gebruikt! En dát is de echte

uitdaging. Hoe houd je bij wat jouw developers gebruiken in een organisatie

die tientallen applicaties ontwikkelt en onderhoudt? En om het nog moeilijker

te maken: wat als deze applicaties worden gebouwd met low-code platforms

zoals Mendix en OutSystems? 

Wat zijn de risico's?

VIND HET WIEL NIET 
OPNIEUW UIT

Wat is de uitdaging?



Met deze platforms kun je JAVA (Maven) en C# (Nuget) Open Source

componenten gebruiken. Maar in de praktijk blijkt het bijhouden ervan vaak

veel lastiger dan het lijkt. Vooral omdat het analyseren van het gebruik van

Open Source componenten in de meeste gevallen géén standaard code-

review functionaliteit is.

De oplossing voor de uitdaging is simpelweg een manier vinden om bij te

houden welke Open Source componenten, versies en licenties in jouw

organisatie worden gebruikt. Sommige organisaties vragen hun

ontwikkelteams om dit in Excel-lijstjes bij te houden. Dat kan, maar we weten

allemaal dat dat in de praktijk makkelijker gezegd is dan gedaan.

Code-review (door Omnext) is de oplossing!

Ik heb net gezegd dat het analyseren van het gebruik van Open Source

componenten geen standaard code-review functionaliteit is. Hoe helpt het jou

dan? Omnext biedt deze functionaliteit wél in combinatie met je ‘gewone low-

code quality monitoring’. Het Omnext Fit Test platform analyseert automatisch

welke Open Source componenten in bijvoorbeeld jouw Mendix project worden

gebruikt. Het vertelt je bovendien welke Open Source componenten verouderd

zijn of risicovolle licenties bevatten. En, last but not least, het vertelt je welke

Open Source componenten bekende beveiligingsproblemen bevatten.

En dan moet het mooiste nog komen: je hoeft helemaal geen handmatige

lijstjes meer bij te houden. Steeds als er een nieuwe Open Source component

aan je applicatie wordt toegevoegd, identificeert de Fit Test analyse dit en

controleert of er geen ’best practice overtredingen’ zijn. Overzichtelijk in een

online portal.

VIND HET WIEL NIET 
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DE TOEGANGS-
RECHTENJUNGLE

S1:A5

Zo blijf je de baas over de
toegangsbeveiliging in je low-code apps



In mijn vorige blog besprak ik de mogelijke risico’s van het gebruik van
Open Source componenten in low-code apps. Sommige van deze risico's
houden verband met security en helaas komen potentiële
beveiligingsrisico's niet alleen bij het gebruik van Open Source voor. De
meest gemaakte fout is eigenlijk 'de voordeur in je apps open laten staan',
door gebruikersrollen en toegangsrechten onjuist te configureren. Deze
blog gaat hier dieper op in en geeft mogelijke oplossingen om ongewenste
toegang tot je apps te voorkomen.

Elke app, of die nu is gebouwd met low-code of regular code, heeft

gebruikers. Deze gebruikers hebben bepaalde rollen en toegangsrechten. En

die bepalen welke delen van de app en welke data wel of niet toegankelijk

zijn. Op zich niets nieuws en indien goed geïmplementeerd (nog) geen

probleem. Maar wat gebeurt er als je app groeit? Wat gebeurt er als er

behoefte is aan meerdere soorten gebruikers, elk met hun eigen specifieke

toegangsrechten? Dit is het moment waarop de veiligheidsrisico's toenemen. 

Het zijn de ontwikkelaars die dit allemaal moeten beheren en zelfs

ontwikkelaars zijn ‘ook maar’ mensen. In platforms als Mendix en OutSystems

kunnen ontwikkelaars deze gebruikersrollen en toegangsrechten configureren.

Helaas bieden ze niet echt een manier om de gebruikersrollen en

toegangsrechten op een gemakkelijke manier te beheren en te valideren.

Hierdoor is het een reëel risico dat een ontwikkelaar een verkeerde

configuratie 'over het hoofd ziet'.

Het beheren van een groot aantal gebruikersrollen en toegangsrechten is dus

de belangrijkste uitdaging. Maar wat kan er gebeuren als dit niet goed wordt

beheerd? Misschien is dit een beetje een open deur, maar ik wil toch wijzen

op de risico's aan de hand van een voorbeeld.

DE TOEGANGS-
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Een van de belangrijkste dingen die je beheert via gebruikersrollen en

toegangsrechten is toegang tot gegevens die je in een app gebruikt. Stel je

voor dat je een Order Management App hebt gebouwd. Sommige gebruikers

hebben toegang nodig tot de klant-entiteit die allerlei (potentieel gevoelige)

informatie over klanten bevat. Indien onjuist geconfigureerd, is deze informatie

ook toegankelijk voor gebruikers die dit niet zouden moeten kunnen. Of nog

erger, voor mensen die helemaal geen geregistreerde gebruiker zijn.

Het belangrijkste dat ontwikkelaars moeten doen om mogelijke ongewenste

toegang tot gegevens te voorkomen, is proberen alle gebruikersrollen en hun

toegangsrechten bij te houden. Eén manier om dit te doen is door steeds

wanneer een gebruikersrol wordt toegevoegd of wanneer toegangsrechten

worden gewijzigd handmatige validaties uit te voeren. Dit betekent dat een

ontwikkelaar elke afzonderlijke toegangsinstelling op bijvoorbeeld elke

afzonderlijke entiteit handmatig moet controleren en verifiëren. Dat is nogal

een tijdrovende klus, aangezien zowel Mendix als OutSystems niet echt alle

gebruikersrollen en toegangsrechten op één plek inzichtelijk maken.

Gelukkig heeft Omnext de feature Stay Secure ontwikkeld binnen het Omnext

Fit Test platform. Hiermee evalueert het platform automatisch alle

geïmplementeerde gebruikersrollen en gebruikersrechten. Het resultaat is een

geaggregeerde weergave die alle gebruikersrollen toont en hun

toegangsrechten aangeeft in een CRUDE-indeling. Het kan bijvoorbeeld

aantonen dat UserRoleA CRU__-rechten heeft op EntityXYZ.

Met andere woorden, het biedt het inzicht en de details waarmee

ontwikkelaars de gebruikersrollen en toegangsrechten veel sneller kunnen

verifiëren. Het geeft echter niet aan of een instelling goed of fout is en dit is 
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erg belangrijk om in gedachten te houden. Alleen een ontwikkelaar (of

architect, security officer etc.) kan beoordelen of een gebruikersrol en

specifiek toegangsrechten correct zijn. Als dat zo is, dan kan een gebruiker in

het Omnext-portal de status op 'geverifieerd' zetten. Als het in de loop van de

tijd verandert, wordt de status aangepast naar 'gewijzigd'. Zo weten

gebruikers dat ze dit specifieke toegangsrecht opnieuw moeten verifiëren.

Door deze gedetailleerde gebruikersrol en toegangsrechten allemaal op één

plek te hebben, wordt het beheren van toegang een stuk eenvoudiger en

minder tijdrovend.

DE TOEGANGS-
RECHTENJUNGLE



LOW-CODE
TESTERS ZIJN NIET
VINDINGRIJK
(GENOEG)

S1:A6



Vindingrijkheid zorgt ervoor dat je jezelf continu uitdaagt om betere,
snellere of goedkopere oplossingen te vinden voor een probleem dat je
tegenkomt. In deze blog vertel ik hoe een low-code tester zich hiermee kan
onderscheiden.

Low-code applicaties worden nog té vaak getest als menig andere (high-

code) applicatie en soms zelfs als black-box gezien. Dat is zonde, want de

mogelijkheden die het low-code development platform biedt, kunnen

bijdragen aan een effectieve(re) teststrategie. Als tester kun je veel

makkelijker een kijkje onder de motorkap nemen en dit versterkt de dialoog

met de ontwikkelaar. We komen in de praktijk nog véél te vaak tegen dat

testers van low-code applicaties deze mogelijkheden niet benutten. 

Een van de kernwaarden van Valori is vindingrijk. “We zijn creatief, bedenken

slimme oplossingen en komen met inventieve ideeën. Door de inzet van onze

oplossingen en ideeën maken we ons werk steeds leuker en beter. We creëren

hiermee toegevoegde waarde voor de klant en voor onszelf.” 

Zonder deze vindingrijkheid kunnen we ons vakmanschap niet waarborgen.

Daarom zoeken we binnen Valori’s low-code Tribe continu naar unieke

testoplossingen, specifiek voor low-code platformen.

Kwaliteit is een verantwoordelijkheid van iedere discipline binnen de software

development lifecycle (SDLC). Denk bijvoorbeeld aan een duidelijke,

eenduidige, testbare en implementeerbare business wens. Een ontwikkelaar

draagt zorg voor een kwalitatieve en onderhoudbare implementatie.

Daarnaast wordt er samen met de tester gekeken naar de testbaarheid. Dit

alles dient ook dusdanig te worden gespecificeerd dat de business in 1

oogopslag begrijpt wat er wordt gebouwd en gecontroleerd. Deze

samenwerking is het fundament van een kwaliteitsbewuste organisatie en 
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vraagt ook om vindingrijkheid. In de beginfase kan het team dit namelijk nog

als onnodig extra werk zien. Pas na verloop van tijd werpt het zijn vruchten af.

Het is daarom van belang om continu op zoek te gaan naar werkwijzen die de

primaire verantwoordelijkheden zo min mogelijk belasten en in de praktijk toch

zorgen voor de hoogste effectiviteit.

Low-code platformen zoals OutSystems maken de kwaliteit vervolgens

gemakkelijker inzichtelijk voor al deze disciplines. De implementatie van de

business wens is via procesflows en een veelal logische syntax te

achterhalen. Ook het achterliggende datamodel is voor iedereen inzichtelijk.

Over het algemeen is er geen geavanceerde kennis van een

programmeertaal nodig om deze componenten te begrijpen. Dit opent de

deur naar een dialoog tussen ontwikkelaars, testers en analisten en zijn stuk

voor stuk aanknopingspunten voor een effectievere Low-Code teststrategie.

Met de juiste dosis vindingrijkheid zal ook hier de tester vanuit zichzelf op

zoek gaan naar manieren om deze dialoog te stimuleren.

Deze dialoog is noodzakelijk omdat low-code je in staat stelt om supersnel

software te ontwikkelen. Binnen deze manier van ontwikkelen, zijn ‘ontwikkel-

skills’ echter onverminderd belangrijk. Het stelt je namelijk ook in staat om

supersnel iets superfout te doen. Dit merk je wellicht niet meteen, maar als de

basis niet in orde is krijg je hier na verloop van tijd gegarandeerd last van. Met

skills moet je bij low-code dus niet meer denken aan programmeertalen, maar

veel meer aan het vermogen om een business wens behapbaar te houden in

de applicatie. Wat heb je nodig om deze wens zo effectief en onderhoudbaar

mogelijk te implementeren? Denk hierbij aan het goed opknippen van

software in onderhoudbare stukjes code, het kunnen onderscheiden van

generieke en specifieke acties en het inbedden van een 
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goede testbaarheid in de architectuur. Dit zijn niet zaken waar een low-code

platform je toe dwingt, maar het zijn weldegelijk zaken waar een ontwikkelaar

rekening mee moet houden.

Voordat je als tester op een dergelijk niveau kunt discussiëren met een

ontwikkelaar, is het wel noodzakelijk dat je kennis hebt van het betreffende

low-code platform. Bij Valori zijn we ervan overtuigd dat diepgaande kennis

van de softwarestack waarin ontwikkeld wordt, je een betere tester maakt.

Wij ‘spreken’ de taal van de software-ontwikkelteams. Onze OutSystems

consultants zijn bijvoorbeeld gecertificeerd OutSystems ontwikkelaar en

gebruiken dezelfde toolsets als de ontwikkelaars. Echter: Wij komen testen en

hebben kennis van alles op het gebied van software testen en testtools. We

noemen dit: ‘Tech First, Test Second’.

Valori is ‘s werelds eerste partner op het gebied van het testen van PEGA en

OutSystems. Daar zijn wij erg trots op. Het is een mooie beloning voor ons

vakmanschap én een goed voorbeeld van wat we met onze vindingrijkheid

bereiken.

Met deze kennis kunnen we dus ook het low-code platform gebruiken voor het

testproces. Zijn er bijvoorbeeld slimme manieren om testdata aan te maken?

Of kunnen we specifieke business logica testen, zonder dat we afhankelijk zijn

van allerlei andere factoren? Dit soort oplossingen is een samenspel van

vindingrijkheid en vakmanschap en maakt het testen van low-code

applicaties écht anders dan het testen van niet low-code applicaties.
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De QA- en Testconsultants van
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en zelfs daarna. Het resultaat is

sneller naar productie met een

betere kwaliteit. 
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We noemen dit: Building IT Quality
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