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Samenvatting 

Canonieke datamodellering kent vele dimensies en toepassingswijzen. Maar hoe is dit in de 

praktijk inzetbaar? Dit whitepaper gaat in op een aantal praktische voorbeelden over hoe 

canonieke datamodellen succesvol ingezet kunnen worden. 

Op basis van een vast format worden cases beschreven variërend van enterprise-architectuur tot 

codegenerators en data driven websites. Naast een beschrijving van de werkwijze is aan iedere 

case een webcast toegevoegd waarin getoond wordt hoe datamodellering in die specifieke 

situatie ingezet kan worden. 

In combinatie met de andere whitepapers over canonieke datamodellering is een serie ontstaan 

op basis waarvan een beeld gevormd kan worden of deze vorm van modellering toegevoegde 

waarde kan hebben in uw specifieke situatie. 
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Wat is de praktijk? 

Inleiding 

In de voorgaande whitepapers zijn we ingegaan op de verschillende aspecten van canonieke 

datamodellering (CDM). Hiermee hebben we ons een beeld kunnen vormen van de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van canonieke datamodellering. In dit whitepaper wil ik 

daarom een aantal praktijkvoorbeelden laten zien van de manier waarop canonieke modellen iets 

kunnen toevoegen aan de dagelijkse activiteiten van een data- of SOA-architect  

 

Waarom dit document? 

Canonieke datamodellering wordt regelmatig als complex en abstract gezien. Dat is logisch, de 

naam is daar al een eerste voorbeeld van. Dit neemt niet weg dat het uitwerken van een canoniek 

datamodel toegevoegde waarde heeft binnen verschillende ICT-werkvelden. Dat zijn 

vanzelfsprekend de werkvelden met een aanzienlijke datacomponent. 

Met de verschillende voorbeelden in de onderstaande paragrafen wil ik graag praktische 

voorbeelden van toepassingsgebieden van CDM. Door verschillende toepassingsgebieden in 

beeld te brengen wil ik aantonen dan het inzetten van CDM kan helpen bij alledaagse problemen 

in diverse ICT-werkvelden. 

 

Werkwijze  

Vanwege het praktische karakter van dit whitepaper is de opbouw enigszins anders van opzet. 

De volgende paragrafen zijn uitwerkingen van CDM uit mijn dagelijkse (architectuur)praktijk. 

De uitwerkingen kennen dan ook een vastgesteld format bestaande uit: 

 Probleemstelling 

 Oplossingsrichting 

 Doelgroep 

 Modelleringswijze 

 Voorbeeld 

Vooral in het voorbeeld wordt een minder gangbare werkwijze toegepast. In dit whitepaper zijn 

hyperlinks opgenomen naar internetvideo’s waarin de praktijk nader wordt toegelicht. Door de 

modelleerwerkwijze te tonen in een video wil ik inzichtelijk maken hoe eenvoudig het kan zijn 

om CDM in te zetten.  
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Data- en enterprise-architectuur 

Probleemstelling 

Veel organisaties hebben een evolutionaire groei doorgemaakt. Enerzijds op het vlak van 

organisatie-inrichting en werkprocessen, anderzijds op het vlak van informatievoorziening en de 

inrichting van de ondersteunende ICT. Door deze evolutionaire ontwikkeling is in een aantal 

gevallen een situatie ontstaan waarin het overzicht van zowel de bedrijfs-, informatie- en 

technische architectuur ontbreekt of onvoldoende is. 

In deze situatie wordt het nemen van gewogen beslissingen omtrent de toekomstige 

ontwikkelingen op het vlak van de verschillende enterprise-architectuurlagen moeilijk. Het in 

kaart brengen van zowel de bestaande als toekomstige situatie kan in veel gevallen een bijdrage 

leveren aan de beslissers in de organisatie om te voorzien in informatie over de architectuur 

waarmee het nemen van gewogen beslissingen mogelijk wordt. Dit wordt gezien als het 

uitwerken van een enterprise-architectuur.  

 

Oplossingsrichting 

Voor het uitwerken van een enterprise-architectuur kunnen verschillende werkwijzen en 

methoden worden ingezet. Het merendeel van deze methoden is opgebouwd uit een aantal 

aspecten waarvan onderstaande aspecten kenmerkend zijn: 

 Er wordt een indeling van relevante stakeholders gemaakt. 

 De behoeften en “concerns” van deze stakeholders worden gecategoriseerd. 

 De gezichtsvelden (of viewpoints) van de stakeholders en concerns worden bepaald. 

 De entiteiten van de te modelleren organisatie-, informatie en ICT-onderdelen worden 

gecategoriseerd. 

 De organisatie wordt beschreven op basis van bovenstaande entiteit-categorieën voor de 

huidige en de gewenste situatie op basis van de gezichtsvelden. 

Hierbij kan gekozen voor verschillende zwaartepunten. Binnen een procesgerichte organisatie 

zal de nadruk liggen op de werkprocessen. In organisaties waar gegevensverwerking een 

belangrijk aspect is, zal de nadruk liggen op het modelleren van de gegevensverzamelingen. 

De producten die opgeleverd worden kennen vele verschijningsvormen. Denk aan overzichten en  

beschrijvende documenten zoals referentie architectuurdocumenten maar ook schetsen, 

diagrammen en grondplaten behoren tot de mogelijkheden. 

 

Doelgroep 

Betrokkenen zijn veelal architecten zoals enterprise-architecten en data-architecten. De 

producten die door hen vervaardigd worden kennen vooral het management maar ook 

leveranciers als afnemer. 

 

Modelleringswijze 
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Voor het uitwerken van een enterprise- of data-architectuur zijn meerdere methoden en 

modelleerwijzen beschikbaar. Het voert te ver om deze allemaal te behandelen. Zie hiervoor 

bijvoorbeeld het boek “Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur”.  

Een veel toegepaste notatiewijze is ArchiMate 2.0. Dit is een open standaard voor het modelleren 

van enterprise-architectuur beheerd door The Open Group. 

De modelleerwijze is gebaseerd op de grafennotatie en bestaat uit het modelleren van concepten 

(rechthoeken) in combinatie met de onderlinge relaties (verbindende lijnen). In onderstaande 

afbeelding een vereenvoudigd model van de ArchiMate concepten en relaties  

 

 
 

Afbeelding 1: Archimate 

 

De afbeelding toont de verschillende concepten en hun onderlinge relaties. Interessant in deze 

afbeelding is de indeling in kolommen en lagen. Vanuit het perspectief van data-architectuur is 

de “Information” kolom interessant. 

  

Voorbeeld 

Dit voorbeeld toont de resultaten van een uitwerking van het canonieke model ten behoeve van 

de referentiearchitectuur van een provincie. Deze referentiearchitectuur wordt ingezet als kader 

voor de verschillende projecten die uitgevoerd worden. Hierbij worden Project Start 

Architecturen gebruikt die de specifieke kaders geven voor het project. 

Binnen de referentiearchitectuur wordt een canoniek datamodel opgesteld waarin de generieke 

entiteiten zijn beschreven. Voor projecten wordt vervolgens een meer gedetailleerd model 

opgesteld. Voor de introductie van deze werkwijze en modellering zijn de volgende activiteiten 

uitgevoerd: 
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 Het bepalen van de modelleerwijze. Enerzijds wordt bepaald welke methode ingezet 

wordt. Hierbij wordt een hybride methode uitgewerkt op basis van ArchiMate en een 

eigen notatie voor de eigenschap-modellering. Anderzijds worden subsets binnen de 

ArchiMate notatie bepaald. (zie afbeelding 2) 

 De toolselectie. Voor het beheer en beschrijven van het datamodel kunnen verschillende 

geautomatiseerde hulpmiddelen ingezet worden. Op basis van een checklist wordt 

bepaald welke tooling het beste ingezet kan worden. 

 Het inrichten van de tooling. De tool wordt ingericht op basis van een voor de referentie 

architectuur bruikbare indeling en de modellen binnen deze tooling worden uitgewerkt 

(afbeelding 3). 

 Modelvalidatie. Toetsing van het opgestelde model bij een aantal direct betrokkenen 

zoals de architecten, medewerkers van het datawarehouse en ICT-adviseurs. 

 Projectspecifieke uitbreidingen en aanpassingen. Bij het opstellen van de 

datamodellen binnen de project start architecturen ontstaan inzichten om het generieke 

canonieke model aan te passen en uit te breiden. 

 

 
Afbeelding 2: CDM Subset ArchiMate 
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Afbeelding 3: Schermvoorbeeld tooling 

 

Via het Voorbeeld EA krijg je een webcast te zien met een uitwerking van het opgestelde 

canonieke model. 
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Applicatie Portfolio Management 

Probleemstelling 

Hoeveel organisaties hebben een duidelijk en compleet beeld van de applicaties en 

informatiesystemen die ingezet worden ter ondersteuning van de werkprocessen? Ik denk dat er 

weinig organisaties zijn die hierop volmondig ja kunnen zeggen. Met name organisaties die 

ontstaan zijn uit een of meerdere fusies of overnames zullen een lappendeken van applicaties 

hebben. 

Deze situatie is duur. Enerzijds vanwege de licentiekosten die betaald moeten worden om deze 

toepassingen toe te mogen passen, anderzijds vormt het technische en functionele beheer een 

belangrijke kostenpost. Vaak zie je in deze situatie een toename in het aantal koppelingen en 

uitwisselmechanismen ontstaan. Als laatste zijn de kosten voor trainingen, maar ook inefficiënt 

gebruik van informatiesystemen te noemen. 

 

Vlot geschreven stuk! 

 

Oplossingsrichting 

Applicatie- en Portfolio Management en applicatierationalisatie worden bij veel organisaties 

ingezet als middel om de complexiteit en daarmee de beheersbaarheid van het 

applicatielandschap te vereenvoudigen. Echter, hoe wordt bepaald welke toepassing 

toekomstvast is en welke niet? 

Hierbij kan een canoniek model behulpzaam zijn. Een model van de gegevensentiteiten, hun 

onderlinge relaties en in welke informatiesystemen deze ingezet worden geeft een beeld op basis 

waarvan keuzes gewogen gemaakt kunnen worden. 

 

Doelgroep 

Tot de doelgroep worden in eerste instantie (applicatie)architecten gerekend. Maar ook 

functioneel- en technisch beheerders zijn stakeholders in dit oplossingsgebied. Als laatste zijn de 

betrokkenen vanuit ITIL, ASL en BiSL werkprocessen te noemen. 

 

Modelleringswijze 

Voor het opstellen van modellen rond applicatie portfolio management  zijn er meerdere 

notatiewijzen in te zetten. Vaak hebben ITIL ondersteunende informatiesystemen de 

mogelijkheden om via een Configuration Management Database (CMDB) de mogelijkheid om 

het applicatielandschap in kaart te brengen. Onderstaande afbeelding toont een voorbeeldscherm 

van een CMDB. In afbeelding 4 een voorbeeld van een weergave uit een CMDB. 
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Afbeelding 4: Voorbeeld CMDB (bron Topdesk) 

 

Naast de scope vanuit ITIL en een CMDB kan ook gekozen worden voor een architectuurscope. 

Dit heeft als voordeel dat de gegevensentiteiten gerelateerd kunnen worden met de applicaties, 

maar ook met services, werkprocessen en bedrijfsfuncties en uiteindelijk actoren en rollen. 

Bijvoorbeeld ArchiMate biedt ruime mogelijkheden voor het opstellen van modellen die een 

bijdrage kunnen leveren bij het in kaart brengen van het applicatieportfolio. Met name de 

scheiding van applicatiefuncties (logische applicaties) en componenten (fysieke applicaties) is 

een krachtig mechanisme. Deze vervolgens relateren aan de data object modellering maakt het 

mogelijk om complexe applicatielandschappen in kaart te brengen. Afbeelding 5 toont een 

voorbeeld van een applicatie functie model op basis van ArchiMate. 
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Afbeelding 5: Voorbeeld applicatiefunctie 

 

Als laatste modelleerwijze is een specifieke APM registernotatie te noemen. Hierbij wordt een 

eenvoudige datamodellering gecombineerd met het leggen van verbanden met applicaties, 

services en werkprocessen. 

Naast het toepassen van diagrammen voor het inzichtelijk maken van relaties tussen entiteiten 

kunnen ook andere vormen van weergaven behulpzaam zijn bij het inzichtelijk maken van 

verbanden en verhoudingen. Denk hierbij aan weergaven als boomstructuren, matrices en lijsten. 

In de volgende paragraaf werken we deze werkwijze uit in het voorbeeld. 

 

Voorbeeld 

Dit voorbeeld toont een werkwijze op basis van de inzet een architectuurtool. Dit 

architectuurtool is een CDM-modelleeromgeving met de mogelijkheid om de gegevensentiteiten 

te relateren aan applicaties, services en andere architectuurconcepten. 

De werkwijze voor het modelleren van APM en inzet van applicatierationalisatie bestaat uit de 

volgende activiteiten: 
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 Lijst van applicaties. Het in kaart brengen van de aanwezige applicaties en 

informatiesystemen. In het bijzonder in grote organisaties of in organisaties met meerdere 

locaties kan dit een complexe activiteit zijn. 

 Lijst van gegevensentiteiten. Parallel aan het opstellen van een lijst van applicaties kan 

een lijst van gegeven of bedrijfsentiteiten opgesteld worden. 

 Het categoriseren van lijsten. Deel beide lijsten in naar categorieën bijvoorbeeld op 

basis van genericiteit of op basis van toekomstvastheid. Maak hier sub modellen van en 

leg hierbij de onderlinge relaties van de entiteiten vast. 

 Het toetsen van het model. Toets het model van de lijsten, categorieën en onderlinge 

relaties bij de stakeholders. Houd er rekening mee dat vooral rond de applicaties die uit 

gefaseerd gaan worden er weerstand kan ontstaan bij de diverse belanghebbenden. 

 Het implementeren van een rationalisatieproject. Voer de activiteiten rond het 

uitfaseren, samenvoegen en inrichten van nieuwe informatiesystemen op projectmatige 

wijze uit. Afhankelijk van de omvang van de organisatie of het applicatielandschap kan 

dit in één rationalisatieproject of meerdere aan elkaar gerelateerde projecten plaatsvinden. 

Draag er zorg voor dat deze projecten vanuit architectuur begeleid worden. Dit omdat zij 

een beeld hebben van de gewenste situatie maar ook van veranderde behoeften in de 

organisatie. 

Voorbeeld APM is een webvideo van een prototype van een CDM modelleeromgeving waarin 

op eenvoudige wijze applicaties aan de gegevensentiteiten gekoppeld kunnen worden. 
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Berichtenboeken 

Probleemstelling 

Steeds meer organisaties wisselen gegevens uit op basis van applicatie- en systeemintegratie. 

Hierbij worden veelal gestandaardiseerde berichten ingezet. Deze berichten kennen een vaste 

structuur zodat zowel verzendende als ontvangende informatiesystemen deze berichten 

geautomatiseerd kunnen samenstellen en/of verwerken. 

Vanwege de behoefte om deze berichten geautomatiseerd te verwerken worden er eisen gesteld 

aan de definitie van de inhoud van deze berichten. Vanzelfsprekend dienen alle betrokken 

partijen eenzelfde definitie te geven aan de inhoud van de verschillende berichten. Een 

hulpmiddel dat hierbij ingezet wordt is een berichtenboek waarin deze definities beschreven 

worden. 

 

Oplossingsrichting 

Bij het opstellen van berichtenboeken is de oplossingsrichting sterk gericht op het beschrijven 

van berichtdefinities. Omdat deze berichtdefinities een onderliggend canoniek datamodel hebben 

wordt er bijna altijd gekozen voor een opzet waarbij men een canoniek datamodel opstelt. 

Vervolgens wordt dit canonieke model omgezet naar een aantal berichtdefinities op basis 

waarvan de informatie-uitwisseling plaats kan vinden. Deze berichten zijn veelal een of 

meerdere subsets van het complete bovenstaande canonieke model. 

Bij het uitwerken van het canonieke model is het politieke proces rond dit model van groot 

belang. In sommige gevallen kan één partij binnen de uitwisseling in het geheel bepalen hoe het 

model en de berichtdefinities eruit zien. In andere gevallen is het een keten van samenwerkende 

partijen die gezamenlijk een model uitwerken en hierover ook overeenstemming dienen te 

bereiken. Een werkwijze op basis van interactieve workshops waarin gezamenlijk een canoniek 

model uitgewerkt wordt, is dan een succesvolle werkwijze. 

 

Doelgroep 

De doelgroep is bij het uitwerken van berichtenboeken heel divers omdat berichtenboeken zo 

breed worden toegepast. Een aantal veelvoorkomende partijen zijn: 

 Beleidsmakers. Zij dienen gezamenlijk overeenstemming te bereiken over het 

onderliggende datamodel en de berichtdefinities. Vaak is dit in combinatie met de 

werkprocessen die hierbij ondersteund gaan worden. 

 Systeemontwikkelaars. Bij het inzetten van geautomatiseerde berichtuitwisseling dient 

er binnen de informatiesystemen een functie geprogrammeerd te worden die de berichten 

vertaalt naar de interne structuur van dit informatiesysteem. Dit wordt gedaan door 

mensen met een ICT-achtergrond zoals systeemontwikkelaars. 

 (Data-)architecten. Om een beeld te krijgen van het grotere geheel van 

informatiesystemen, samenwerkende organisaties of afdelingen en bedrijfsprocessen 

gebruikt een data-architect berichtenboeken voor het inventariseren van 

gegevensstromen. 
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Modelleringswijze 

Voor het modelleren van berichtenboeken kunnen oneindig veel vormen ingezet worden. Een 

berichtenboek is, zoals de naam al aangeeft, uitgewerkt als geschreven tekst. Dat biedt de auteurs 

de mogelijkheid om het document op dusdanige wijze op te stellen dat het nauw aansluit op het 

kennisniveau van de doelgroepen. 

Veel berichtenboeken zijn echter gebaseerd op een canoniek model en in dat geval zie je veelal 

de structuur van dit canonieke model terug in het document. Er wordt dan een gestructureerde 

weergave gemaakt van de entiteiten, attributen en onderlinge relaties. Indien gewenst voor de 

doelgroep worden delen van het canonieke model weergegeven in de vorm van ER of UML 

klassediagrammen. Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van een dergelijk diagram. 

 

 
Afbeelding 6: Voorbeeld UML klassediagram 

 

Voorbeeld 

Een sprekend voorbeeld uit mijn praktijk is het uitwerken van een berichtenboek rond de 

registratie van honden in Nederland. Tegenwoordig dienen honden in Nederland gechipt te 

worden. Hiermee is iedere hond te traceren en dit kan een bijdrage leveren aan de beperking van 

dierenmishandeling, maar ook bij het bestrijden van dierziekten. Hiertoe is door de Nederlandse 

overheid een register ingericht waarin de gegevens van alle gechipte honden worden opgenomen. 

De informatie-uitwisseling tussen dierenartsen, fokkers en dierverenigingen aan de ene kant en 

het ministerie van landbouw aan de andere kant vindt plaats door middel van berichtuitwisseling. 

Voor deze berichtuitwisseling is een canoniek model en een berichtenboek opgesteld. Zie 

hiervoor http://www.hetlnvloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203267 
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Bij het uitwerken van het canonieke model was de werkwijze relatief eenvoudig omdat de 

overheidspartij eenzijdig de berichtinhoud en het onderliggende datamodel konden bepalen. In 

gevallen waar men consensus dient te bereiken is meestal een complexere werkwijze 

noodzakelijk. 

 

 
Afbeelding 7: Ingerichte tooling 

 

De toegepaste werkwijze om het berichtenboek op te stellen bestond uit de volgende stappen: 

 Het definiëren van de informatiebehoeften van de toekomstige afnemers van het register. 

Dit is uitgewerkt in de vorm van een functioneel ontwerp waarin beschreven is hoe het 

informatiesysteem de bedrijfsprocessen ondersteunt. 

 Het bepalen van een werkwijze voor het uitwerken van de berichtuitwisseling. Op basis 

van bovengenoemde requirements en het feit dat er behoefte was aan een flexibele opzet 

van de berichtenboeken vanwege de politieke invloed is gezocht naar een 

geautomatiseerde werkwijze voor berichtboekgeneratie. 

 Het bepalen van de notatiewijze voor zowel de canonieke modellen als de 

berichtenboeken. 

 Het toolselectietraject ter ondersteuning van de berichtenboekgeneratie. Er is gekozen 

voor Enterprise architect van Sparx. 

 Het inrichten van de tool zodat deze de werkwijze van model en berichtenboekgeneratie 

ondersteunt. 

 Het opstellen van het canonieke model op basis van meerdere iteraties waarbij binnen de 

iteraties het model getoetst wordt door verschillende stakeholders zoals 

beleidsfunctionarissen, informatie-analisten en toekomstige gebruikers binnen de sector 

zoals veeartsen en hun softwareleveranciers. 
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 Het publiceren van het berichtenboek en de bijbehorende artefacten zoals XSD-bestanden 

via de portaal- of loketfunctie van het ministerie. 

Via het voorbeeld berichtenboek wordt een beeld getoond van de ingerichte tooling en de 

werkwijze. 
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Service-oriëntatie 

Probleemstelling 

Bij service-oriëntatie neemt het werken met canonieke modellen een centrale plaats in. Op de 

interface van een service is namelijk een canoniek model geïmplementeerd. Zo zijn er een aantal 

SOA-patronen uitgewerkt die vorm geeft aan het beheer en de inrichting van de canonieke 

modellen. 

Veelal worden voor deze modellen service registers gebruikt of wordt er een vorm van 

ontsluiting gezocht waarbij bijvoorbeeld de WSDL- of de XSD-bestanden als uitgangspunt 

dienen en in een voor mensen leesbaar formaat worden weergegeven. Dit geeft naar mijn mening 

maar een beperkte weergave van de modelleerbehoefte. XSD’s en WSDL-bestanden worden 

tijdens de ontwikkeling van services opgesteld. Dat is voor het uitwerken van (canonieke) 

datamodellen veelal te laat. Reeds bij de analyse en het ontwerp van een service (domain) 

inventory dient begonnen te worden met het opstellen van het canonieke datamodel. Een service 

repository die inzetbaar is bij architecten en informatieanalisten is een betere invulling van de 

behoefte. 

 

Oplossingsrichting 

Bij het uitwerken van een service register en het daarbij behorende canonieke model zijn er 

verschillende oplossingsrichtingen. Zo kan er gekozen worden voor een oplossingsrichting 

waarbij de focus meer ligt op de registervorming. Ook is een werkwijze waarbij de focus meer 

gericht is op (architectuur)modellering mogelijk. Een andere tweedeling is waarbij de focus 

enerzijds ligt op de services en anderzijds op de entiteiten binnen de services (het canonieke 

model). 

In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeldscherm van een service register opzet waarbij de 

nadruk ligt op de registervorming van webservices. Deze oplossingsrichting wordt niet verder 

uitgewerkt. Hierover is een ander whitepaper te vinden via 

http://interactory.nl/documenten/koppelingenregister.pdf. 
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Afbeelding 8 Service register voorbeeld 

 

Doelgroep 

Bij canonieke modellen bij service-oriëntatie kunnen meerdere doelgroepen onderscheiden 

worden. Belangrijk is echter dat het materiaal toegankelijk en begrijpelijk moet zijn voor 

stakeholders met een niet-technische achtergrond. Daarbij dient de inrichting van het register 

voldoende mogelijkheid te bieden voor technische stakeholders om voldoende detail in het 

model te kunnen verwerken. In onderstaande opsomming een aantal stakeholders: 

 Informatie- en business analisten. Deze stakeholders zijn in een vroeg stadium van de 

organisatie betrokken bij het uitwerken van een visie rond de indeling van een organisatie 

binnen een keten van partnerorganisaties. Het uitwerken van deze visie op basis van 

services en objecten dient daarbij ondersteund te worden binnen de modellering. 

 Enterprise- en SOA-architecten. Zij vormen zich een beeld van de huidige en gewenste 

situatie rond de organisatie-inrichting. Het uitwerken van service-, proces- en 

objectmodellen is onderdeel van dit architectuurbeeld. 

 SOA-ontwikkelaars. Voor het uitwerken en implementeren van service kan een register 

behulpzaam zijn. Zeker in situaties waarbij de tooling op basis van de modellen delen van 

de technische uitwerking kan genereren. Denk hierbij aan het genereren van XSD- of 

WSDL-bestanden. 
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 SOA-testers. Zij dienen zich een beeld te vormen van de gewenste en geïmplementeerde 

functionaliteiten binnen de ontwikkelde services. Een goed uitgewerkt service register 

biedt informatie voor de SOA-tester om deze vergelijking te kunnen maken of om op 

basis hiervan testscripts te ontwikkelen. 

 Beheerorganisatie. Het beheren van een complex servicelandschap is een complexe 

activiteit. Zelfs in situaties waar hulpmiddelen als een servicebus of een BPM-omgeving 

ingezet worden, zal een service register aanvullende informatie bieden voor de 

beheerders. 

Modelleringswijze 

Vanzelfsprekend zijn er meerdere modelleringswijzen mogelijk in een situatie waar de focus van 

de uitwerking verschillend is. Zo is een registeropzet meestal meer gericht op het weergeven van 

de inhoud in de vorm van lijsten, boomstructuren en detailschermen. Voor de uitwerking waarbij 

meerdere stakeholders betrokken zijn, dient gezocht te worden naar een modelleerwijze die alle 

stakeholders ondersteunt. 

In het prototype dat in het voorbeeld wordt toegelicht wordt gebruik gemaakt van een Canonical 

Data Modeller. Dit is een register van entiteiten binnen de service-oriëntatie en applicatie-

integratie dat deze met elkaar in verband brengt. De volgende entiteiten maken deel uit van dit 

model: 

 Interactie 

 Proces 

 Service 

 Klasse 

 Eigenschap 

 Associatie 

 Service parameter 

Deze entiteiten kunnen via een register verkennerweergave worden geraadpleegd en gemuteerd. 

Daarnaast is het mogelijk om met een aantal weergaven in de vorm van matrices en diagrammen 

ook de stakeholder met een andere abstractiebehoefte te ondersteunen. 

Ten behoeve van de service- en objectmodellering is een specifieke notatie ontwikkeld die deze 

entiteiten en hun onderlinge relaties inzichtelijk maken. Onderstaande afbeelding geeft een 

voorbeeld van deze notatiewijze. 
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Afbeelding 9 Service diagram in CDModeller  

 

Voorbeeld 

Het voorbeeld SOA geeft een beeld van een CDM service register. 
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Simulatie 

Probleemstelling 

Bij de introductie van nieuwe informatiesystemen of implementatie van geautomatiseerde 

bedrijfsprocessen is gebruikersparticipatie een belangrijk concept. Iedereen in de IT kent wel 

voorbeelden van (mislukte) projecten waarbij een informatiesysteem geïntroduceerd is zonder 

daarbij de toekomstige gebruikers op tijd te betrekken. Gevolg is dat de acceptatiegraad veelal 

laag is. 

In situaties waarbij het gebruiken, verwerken en beheren van gegevens een belangrijk aspect 

vormt van de activiteiten van de gebruikers zoals transactieverwerking, registratie of 

dossiervorming kan het simuleren van de toekomstige werkwijze effectief ingezet worden om de 

gebruikers in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkel- en implementatie-activiteiten.  

Canonieke modellen kunnen binnen simulaties een aspectgebied uitwerken. Hierbij wordt een 

canoniek model als uitgangspunt genomen. Vervolgens wordt op basis van veelal vastgestelde 

gebeurtenissen of activiteittypen voor de kernentiteiten een simulatie ingericht. Dit wordt 

geëvalueerd door de betrokken gebruikers. 

 

Oplossingsrichting 

Bij het inzetten van simulatie wordt een geautomatiseerd canoniek datamodel als uitgangspunt 

genomen. Dit model wordt initieel opgesteld door een architect, vaak op basis van een bestaand 

model afkomstig uit huidige informatiesystemen, procesbeschrijvingen of andere documentatie. 

Het datamodel dat uit deze inventarisatie ontstaat wordt gesimuleerd in een geautomatiseerde 

testomgeving. Deze simulatie wordt besproken met de stakeholders, voornamelijk de 

toekomstige gebruikers. Op basis van deze evaluatie wordt het datamodel aangepast en verfijnd. 

Bij deze oplossingsrichting is het mogelijk om verschillende technieken en werkvormen in te 

zetten. Denk bijvoorbeeld aan: 

 Rapid prototyping. Op basis van een eenvoudig prototype vindt een evaluatie plaats van 

het opgestelde model. Desgewenst wordt het model op basis van de evaluatie bijgesteld. 

 Interactieve sessies. In een workshopachtige omgeving wordt het model geëvalueerd en 

direct aangepast. In deze situatie zien de deelnemers aan de workshop direct het resultaat 

van de discussies 

 Agile werkwijze. Bijvoorbeeld in scrumtrajecten kan door middel van de work 

breakdown het eindproduct van een sprint een uitgewerkt model op basis van een 

simulatie zijn. 

In alle situaties worden er eisen gesteld aan de modellering op het gebied van aanpasbaarheid en 

snelheid. Dit kan alleen gerealiseerd worden door het inzetten van geautomatiseerde 

hulpmiddelen. 

 

Doelgroep 
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Bij deze werkwijze is de uiteindelijke doelgroep vrijwel altijd de uiteindelijke eindgebruikers. 

Vanzelfsprekend kunnen dit verschillende rollen binnen de organisatie zijn, sterker nog, dat is 

een voorwaarde voor succes.  

In een traject in de zorg heb ik een dergelijk traject begeleid. Daarbij hadden we in de eerste 

iteraties de fout gemaakt te veel de nadruk te leggen op de beleidsaspecten. Dat werd mede 

veroorzaakt door de samenstelling van de deelnemers aan de simulatie sessies. We zagen 

daardoor de acceptatiegraad dalen bij de andere rollen en hebben vervolgens de 

groepssamenstelling meer een afspiegeling laten zijn van de organisatie. Meer informatie over de 

toegepaste werkwijze is hier te vinden: http://www.interactory.nl/documenten/gpi.pdf 

Naast deze primaire doelgroep zijn er een aantal secundaire doelgroepen te noemen, denk hierbij 

aan enterprise-architecten, business analisten, beleidsmedewerkers en software-ontwikkelaars. 

Deze simulaties hebben invloed op de producten die deze rollen ontwikkelen en beheren. Zo 

ontstaat er door de simulatie een beeld op de (gewijzigde) bedrijfsprocessen en 

informatiesystemen. 

 

Modelleringswijze 

Er zijn meerdere modelleringswijzen mogelijk voor het uitwerken van een te simuleren 

datamodel. Denk hierbij aan ER diagrammen, UML klassediagrammen in combinatie met 

volgordediagrammen e.d. Belangrijk is dat de modellering voldoende formeel en gedetailleerd is 

dat op basis hiervan een simulatie mogelijk is. Vaak kunnen hier vooraf met de betrokkenen 

afspraken over gemaakt worden. 

Naast het datamodel is het van belang de modellering van de dynamische aspecten te 

modelleren. Binnen UML denk je dan al gauw aan het modelleren van de operaties of de 

methoden die statusverandering van de objecten implementeren. Daarnaast kun je denken aan 

een uitwerking van bijvoorbeeld gebeurtenissen en services die een soortgelijke uitwerking 

kennen rond gedrag van (data-)objecten.  
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Afbeelding 10: Object-Gebeurtenis notatie 

 

Een objectgeoriënteerde modelleermethode die krachtig is rond het uitwerken van objectstatus en 

-gedrag is Merode (http://merode.econ.kuleuven.ac.be/), ontwikkeld op de universiteit van 

Leuven.  

 

Voorbeeld 

Voor deze vorm van modellering is de tooling een belangrijke factor. Op basis van de 

bovengenoemde methode Merode is een voorbeeld uitgewerkt, te vinden onder het voorbeeld 

simulatie. 
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Code generatie 

Probleemstelling 

De stap van een simulatie-omgeving naar het genereren van verschillende vormen van broncode 

is maar klein. Het opstellen, beheren en uitbreiden van een datamodel is bij data intensieve 

applicaties een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Veelal zie je dat database 

management studio’s of raamwerken als het Entity Framework gebruikt worden. Deze 

raamwerken ondersteunen een deel van de werkzaamheden. 

Voor het beheersmatige deel van de werkzaamheden en bijvoorbeeld de inrichting van een 

OTAP-werkwijze biedt de bovengenoemde werkwijzen minder ondersteuning. Ook in situaties 

waar een agile werkwijze wordt toegepast kan codegeneratie op basis van een canoniek model 

met voldoende detail een bijdrage leveren aan een efficiënte en slagvaardige werkwijze.  

 

Oplossingsrichting 

De oplossingsrichting bij codegeneratie kent grote overeenkomsten met simulatie. Tot aan de 

opzet van het model en de simulatie hiervan in de simulatie-omgeving is het gelijk. Daarna 

volgen een aantal stappen die specifiek zijn voor de codegeneratie: 

 Richt een class library in. De code die gegenereerd gaat worden door de 

modelleeromgeving kent een aantal generieke aspecten die uitgewerkt kunnen worden in 

een class library. Deze library kent een structuur van functionaliteiten op basis waarvan 

de gegenereerde code kan overerven voor implementatie van de functionaliteit 

 Maak voorzieningen voor handmatige aanpassingen. Bij het genereren van broncode 

zijn voor specifieke functionaliteiten handmatige aanpassingen noodzakelijk. Steeds voor 

deze aanpassingen de codegenerator of de class library aanpassen is ondoenlijk. Het is in 

deze situatie een goed werkbare optie als de handmatige aanpassingen in een 

afzonderlijke module geplaatst kunnen worden en de codegenerator hiermee rekening 

houdt, zodat de aangepaste broncode niet wordt overschreven door de generator.  

 Genereer modelgenerieke broncode. Op basis van het canonieke model kan de code 

gegenereerd worden die het model en de bijbehorende (CRUD) functionaliteit 

implementeren en aansluiten op de code in de class library. 

 Doe handmatige aanpassingen. Doe gewenste aanpassingen in de gegenereerde 

broncode en isoleer en registreer deze aanpassingen. 

 Test de broncode. Test de werking van de applicatie die ontstaan is op basis van de class 

library en de gegenereerde broncode. Door deze werkwijze van code basis en 

modelgeneratie zijn er goede mogelijkheden om dit te doen op basis van  

geautomatiseerde unittests. 

De opzet hierboven geldt als een basis, vanzelfsprekend zijn er andere volgorden en werkwijzen 

mogelijk. Bijvoorbeeld bij een agile werkwijze of in situaties waarbij met prototypes gewerkt 

wordt. 
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Doelgroep 

Vanzelfsprekend is de uiteindelijke doelgroep in deze situatie de eindgebruiker, echter, deze 

zullen vooral in de simulatiefase betrokken zijn. De codegeneratiefase zal met name gericht zijn 

op de volgende doelgroepen: 

 Software-architect. De sofware-architect zal zich op basis van het canonieke model en 

de gewenste functionaliteit en structuur richten op de werkwijze van de class library en 

aan de codegenerator inclusief de aansluiting op deze class library. Daarnaast zal de 

software architect meestal verantwoordelijk zijn voor het canonieke model. Als laatste is 

de architect verantwoordelijk voor het correct toepassen van de werkwijze behorend bij 

de (modelleer)tooling. 

 Softwaredeveloper. De softwaredeveloper zal zorgdragen voor de correcte werking  en 

die implementatie van de programmatuur. Is daarnaast verantwoordelijk voor de 

handmatige aanpassingen in de gegenereerde broncode en de isolatie en documentatie 

van deze handmatige aanpassingen.  

 Tester. De tester zal op basis van het canonieke datamodel en de documentatie van de 

class library test scenario’s en eventueel geautomatiseerde scripts ontwikkelen en 

uitvoeren. 

Modelleringswijze 

De modelleerwijze is vergelijkbaar met de opzet bij simulatie. Er zal echter een nadere 

detaillering nodig zijn voor het genereren van de broncode. Daarnaast zijn er voorzieningen 

nodig voor de registratie van de handmatige aanpassingen in de gegenereerde code.  

Vermeldenswaardig is de inrichting van de codegenerator binnen de modellering. De 

modellering zal hiervoor aangepast dienen te worden, bijvoorbeeld door het introduceren van 

uitbreidingen op het canonieke model. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het modelleren van 

gebeurtenissen, services en object statusveranderingen. Als laatste hoort bij de modellering de 

mogelijkheid om de codegenerator dusdanig te configureren dat het model getransformeerd kan 

worden naar de voor het ontwikkeltraject geldende broncode. 
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Afbeelding 11: Voorbeeld schermen codegenerator 

 

Voorbeeld 

Codegeneratie op basis van een canoniek model heb ik veel toegepast in diverse situaties. In het 

bovengenoemde voorbeeld over simulatie in de zorg werd het model uiteindelijk omgezet in 

werkende code met behulp van een codegenerator. Daarnaast zijn de prototypes genoemd in dit 

whitepaper veelal uitgewerkt in een canonieke modelleeromgeving in combinatie met een 

codegenerator voor Visual Objects. Via het voorbeeld simulatie zie je een webcast over deze 

codegenerator.. 
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Data driven (web)toepassingen 

Probleemstelling 

In de voorgaande twee paragrafen is ingegaan een werkwijze van softwaresimulatie en het 

genereren van code. In deze situatie gaan we een stap verder. Er wordt geen code gegenereerd 

maar geïnterpreteerd door een toepassing die het canonieke model inleest en omzet in een 

werkende (standaard) webtoepassing. 

Veel (web)toepassingen bestaan voor een aanzienlijk deel uit gestandaardiseerde schermen voor 

de standaardbewerkingen als toevoegen, wijzigen, verwijderen etc. In een situatie waarbij de 

canonieke modellen in een geautomatiseerde modelleer- en beheeromgeving worden beheerd, 

kan deze werkwijze een snelle manier zijn van applicatieontwikkeling. Vaak wordt deze 

oplossing toegepast in combinatie met codegeneratie en handmatige aanpassingen voor 

specifieke functionaliteiten. 

 

Oplossingsrichting 

In deze situatie wordt een class library met name ingezet voor het interpreteren van het 

canonieke model naar een werkende applicatie met standaard functionaliteit. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan standaard functionaliteiten voor: 

 Applicatie navigatie en menu’s. 

 Raadpleeg- en mutatieformulieren, inclusief standaard validaties zoals datum- en 

getalnotatie en verplichte invoer. 

 Rapportages. 

 Webservices en XSD’s voor applicatie integratie. 

De werkwijze wordt veelal gecombineerd met het genereren van broncode in combinatie met het 

doen van handmatige aanpassingen of met het ontwikkelen van een aantal specifieke onderdelen. 

Daarnaast zal er in veel gevallen maatwerk nodig zijn voor de vormgeving van een 

webapplicatie. Dit wordt gerealiseerd door de inzet van opmaakbestanden en paginasjablonen. 

 

Doelgroep 

De doelgroep is gelijk aan de uitwerking binnen het hoofdstuk codegeneratie. 

Vermeldenswaardig hierbij is dat de werkzaamheden van met name de software-architect en in 

mindere mate van de software-ontwikkelaar meer gericht is op de werking van de 

interpretatieomgeving en het onderliggende datamodel. 

 

Modelleringswijze 

De modelleerwijze komt overeen met simulatie, echter wordt er nu geen code gegenereerd maar 

geïnterpreteerd. Dat betekent dat het canonieke model door de toepassing ingelezen wordt. Soms 

is dit rechtstreeks mogelijk, in andere gevallen zal een transformatie plaatsvinden naar de interne 

structuur van de interpretatieomgeving. 
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In de afgelopen periode heb ik veel ervaring opgedaan met de laatste werkwijze waarbij een 

transformatie plaatsvindt. De interpretatieomgeving heeft een intern datamodel dat bestaat uit: 

 Formulieren 

 Besturingselementen 

 Menu’s 

 Validaties 

 Autorisaties en gebruikers 

Het canonieke model wordt met behulp van een beheertool geautomatiseerd omgezet naar de 

interne structuur. Een voorbeeld van deze interpretator is de website 

www.architectuurassistent.nl , hieronder een geïnterpreteerd formulier op basis van een aantal 

besturingselementen. 

 

 
Afbeelding 12: Geïnterpreteerd formulier 

 

Ook in deze situatie dient rekening gehouden te worden met geïnterpreteerde en maatwerk 

functionaliteit binnen de toepassing. Dit stelt eisen aan de werkwijze van de software-architect. 

Echter kan de ondersteunende tooling hierbij de architect ondersteunen.  

 

Voorbeeld 

Via het voorbeeld data driven krijg je een uitwerking te zien van de werkwijze met behulp van 

een interpretatie-omgeving voor webapplicaties. 
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