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Inleiding 
Steeds meer organisaties onderzoeken de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van Big Data en Data 

Analytics toepassingen. Sommige staan nog aan het begin van een ontdekkingstocht en onderzoeken 

de voor- en nadelen van deze concepten nog en hebben wellicht enige beginnersbezwaren. Anderen 

zijn al verder en hebben al geëxperimenteerd met deze concepten en hebben zich een beeld kunnen 

vormen van de mogelijkheden voor de eigen context. De laatste, en waarschijnlijk de kleinste, groep 

heeft de kansen en mogelijkheden onderzocht en weet dat Big Data en Data Analytics toegevoegde 

waarde kan leveren. 

Maar hoe zit het met de toegevoegde waarde van de architect in dit soort trajecten. Bij een 

opdrachtgever waar ik een big data project heb ondersteund werd geopperd dat het prima zonder 

architect kon. Dat is misschien wat kort door de bocht. Echter de architect zal zichzelf wel heel 

duidelijk moeten afvragen: Wat is mijn toegevoegde waarde? Duidelijk is in ieder geval dat de 

“traditionele architect” zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden. In dit whitepaper worden een aantal 

suggesties gedaan en aandachtspunten beschreven die je kunnen helpen bij het uitvinden van jezelf 

als waarde toevoegende architect. 

Activiteiten van de traditionele architect 
Mogelijk komt de term “traditionele architect” wat denigrerend over. Dat is niet de insteek in dit 

whitepaper. De term wordt gebruikt om aan te geven op welke aspecten de veranderingen 

plaatsvinden. Beschouw de “traditionele architect” als een vertrekpunt voor het schetsen van de rol 

van een big data architect in de toekomst. 

In veel gevallen bestaat het werk van de architect, zowel traditioneel als big data, uit twee soorten 

werkzaamheden. Dit zijn voorschrijvende- en beschrijvende werkzaamheden. Met voorschrijven 

worden kaders en beperkingen gesteld aan veranderingen, Beschrijven geeft een beeld van de 

toekomstige situatie. Huidige situaties zijn er nog niet veel in het werkveld big data. 

In de paragrafen hieronder gaan we in op een aantal activiteiten en producten die de “traditionele 

architect” hoogstwaarschijnlijk onder de loep moet gaan nemen. 

Architectuur principes 
Voorschrijvende architectuur is vaak gebaseerd op een set van principes. Deze principes zijn daarmee 

een algemeen kader gericht op het sturen van de verandering, veelal in projecten. Principes zullen 

vaak gericht zijn op gestructureerde data die opgeslagen wordt in relationele databases. Bij big data 

toepassingen zullen ook datasets die minder gestructureerd zijn. 

Gevolg is dat er twee mogelijkheden zijn: 

• Herschrijf de principes zodat ze ook inzetbaar zijn voor minder gestructureerde data 

bruikbaar zijn. Dit heeft als voordeel dat de set van principes relatief beperkt blijft, nadeel is 

dat de principes mogelijk nietszeggend of minder toepasbaar blijken 

• Maak een aantal principes gericht op laag gestructureerde datasets binnen big data 

toepassingen. Daarmee wordt er een specifieke set van principes geïntroduceerd. Nadeel is 

dat de grens tussen laag en hoog gestructureerd moeilijk te bepalen is. Voordeel is dat je een 

beperkte specifieke set van principes introduceert voor je big data initiatieven. 

Veel traditionele dataprincipes zijn gericht op kwaliteit van data in de bron, dat is bij big data 

initiatieven een uitdaging. Veelal is de afstand tot de bron groot, heb je weinig invloed op het 

eigenaarschap en is terug melden van laag kwalitatieve knelpunten niet relevant. Gevolg is dan ook 

dat de kwaliteit verhogende maatregelen in de transformatie van de brondata tot aan het gebruik 



van de afgeleide data plaats zullen vinden. Denk hierbij niet alleen aan het opschonen van data maar 

ook aan het inzitten van controlestromen of het combineren van stromen om data met voldoende 

kwaliteit voor gebruik te kunnen produceren. 

Is het lastig om, zeker als big data nog in de kinderschoenen staat bij de organisatie, om de principes 

toepasbaar te maken. Dan kun je overwegen om niet met principes te werken maar te kiezen voor 

een uitwerking gebaseerd op requirements. Hierbij kun je requirements verzamelen van de 

stakeholders rond je big data toepassing en op basis daarvan een kader stellend beeld schetsen van 

de te introduceren oplossing. 

Project Start Architectuur 
In principe is het uitwerken van een kader stellend architectuurdocument bij de start van een 

verandering binnen een project een goede aanpak. Project Start Architect zijn een kenmerkend 

voorbeeld van dergelijke architectuurdocumenten. Vandaar de titel van deze paragraaf. Echter ook 

solution architectuurdocumenten worden veelal voor de start van een project geschreven. 

Bij Big Data trajecten, zeker bij de innovatieve projecten, zal de traditionele werkwijze met een 

uitgebreid en gedetailleerd architectuurdocument niet goed werken. Aan het begin van het project 

zijn er nog teveel onzekerheden, is er nog geen duidelijk beeld over de toekomstige situatie en weet 

niemand wat de ICT inrichting wordt van de uiteindelijke oplossing. 

Bijvoorbeeld het werk van een data scientist en een beeld van de relevante algoritmen voor de 

oplossing zal iteratief ontstaan gedurende het project. Dit heeft echter wel invloed op de 

uiteindelijke configuratie van de oplossing, helder zal zijn dat dit niet in een start architectuur 

uitgewerkt kan worden bij aanvang. 

Betekent dit nu dat een start architectuur overbodig wordt? Bij de organisatie die ik hierboven 

beschreef, nam dit als uitgangspunt. Neemt niet weg dat een start architectuur document nog altijd 

nodig is maar dat het wel heel anders van structuur zal zijn. Het zal een veel minder gedetailleerde 

beschrijving van de oplossing bevatten. De kaders die gesteld worden zijn algemener van aard èn er 

wordt aangegeven hoe ze later in het project concreet gemaakt worden. Ook is het aan te bevelen 

om aan te geven in welke situaties contact gezocht zal moeten worden met de architect gedurende 

het project bij welke mijlpalen en welke onduidelijkheden er interactie noodzakelijk is. 

Ondersteunen van ontwikkelteams 
In de vorige paragraaf zijn we ingegaan op de up front werkzaamheden en de veranderingen die 

optreden rond de architectuurdocumenten. Deze verandering heeft eveneens gevolgen voor de 

werkzaamheden tijdens het project en de ondersteuning van de ontwikkel- en 

beheerwerkzaamheden. 

Omdat er een beperkte architectuur wordt opgesteld bij aanvang van een verandertraject zullen de 

meeste vragen en uitdagingen tijdens de uitvoering van het traject gaan plaatsvinden. Gevolg is dan 

ook dat een architect tijdens de uitvoering onderdeel dient uit te maken van het ontwikkelteam. Niet 

om ontwikkelwerkzaamheden uit te voeren maar om de architecturele vragen te beantwoorden met 

architecturele oplossingen. Dat beantwoorden zal enerzijds bestaan uit de rechtstreekse 

ondersteuning van het team, anderzijds zullen er detailuitwerkingen van de architectuur gemaakt 

worden. Deze detailuitwerkingen zullen met het ontwikkelteam maar ook met andere stakeholders  

worden gevalideerd. Gevolg is dat er een Just In Time architectuur ontstaat. Dit vraagt een significant 

andere aanpak voor de architect. 



Knelpunten in de traditionele werkwijze 
In de bovenstaande paragraaf zijn een aantal aspecten van de dienstverlening van de architect 

beschreven die problemen op zullen gaan leveren binnen big data projecten. Blijf je als architect op 

een “traditionele wijze” acteren dan zal je toegevoegde waarde afnemen. Reden om na te denken 

wat de knelpunten zijn rond deze werkwijze en op welke wijze je wel toegevoegde waarde kunt 

leveren aan big data projecten. In het volgende hoofdstuk gaan we een aantal mogelijke diensten 

beschrijven waarmee je toegevoegde waarde kunt leveren aan big data projecten. 

  



Nieuwe rolinvulling voor de architect 
In het voorgaande hoofdstuk zijn we ingegaan op big data initiatieven en de rol van de architect. We 

hebben geconstateerd dat de “traditionele rolinvulling” niet meer volstaat. Echter wat wordt de 

nieuwe rolinvulling van een architect. In onderstaande paragrafen gaan we in op verschillende 

producten en diensten waarmee de architect big data initiatieven op adequate wijze kan 

ondersteunen. 

Just in Time Architectuur 
Belangrijk aspect van big data initiatieven dat up front architectuur niet goed mogelijk is. Want de 

activiteiten hebben een innovatief karakter waarbij het onderzoeken van verschillende 

mogelijkheden centraal staat. Vooraf is daarom ook niet bekend welke onderzoekspaden resultaat 

gaan opleveren. Het vooraf opstellen van een architectuur is daarmee niet goed mogelijk.  

Betekent dit dat de architect helemaal niets kan voorbereiden? Nee dat is zeker niet het geval! Veel 

producten en diensten kunnen opgedeeld worden in een “up front” gedeelte en een deel in “Just in 

time” activiteiten. Idee hierbij is dat het up front als een soort fundament of platform gaat fungeren 

waarboven op de just in time activiteiten op een efficiënte wijze getest en geïmplementeerd kunnen 

worden. 

Zo zijn er, zonder naar de concrete implementaties te kijken, al veel zaken bekend rond een big data 

initiatief. Bijvoorbeeld welke bewerken er op de data gedaan dienen te worden om oplossingen te 

implementeren. Het in kaart brengen van de requirements en constraints van de verschillende 

stakeholders kunnen opgesteld worden en omgezet worden naar bijvoorbeeld checklists die tijdens 

de verschillende onderzoeken op zeker moment gevalideerd kunnen worden. 

 

In bovenstaande afbeelding zie je een raamwerk van functionaliteiten die bij big data initiatieven 

ingezet kunnen worden. Dit model kan voorafgaand aan projecten en onderzoeken opgesteld 

worden en er kan beschreven worden wat de kenmerken zijn van de verschillende onderdelen. 



Op dit raamwerk kun je vervolgens principes, requirements en constraints plotten. Maar ook is dit 

een goed raamwerk om de implementaties binnen projecten op te plotten. Hiermee bied je een 

eenvoudig oplossing om just in time architectuur te gaan bedrijven waarbij je dergelijke raamwerken 

aan de start van een project beschikbaar hebt en snel kunt invullen voor een architectuur van het 

project. Een voorbeeld van een just in time aanpak waar de architect toegevoegde waarde mee 

levert.  

Interessant is verder dat dit raamwerk tevens ondersteuning biedt bij data management en de 

opbouw van de noodzakelijke registers van ontsloten databronnen en van ontwikkelde 

informatieproducten cq toepassingen. Een activiteit die normaal tijdens de pioniersfase vaak 

vergeten wordt. 

Big Data Project Raamwerk 
Big data projecten, onafhankelijk van de inrichting zijn ingedeeld in een aantal project activiteiten 

waarmee de ruwe data wordt getransformeerd naar analyseerbare data die een toepassing in de 

organisatie gaat ondersteunen.  

Een dergelijk raamwerk is gebaseerd op een stappenplan dat wederom als een grondplaat gebruikt 

kan worden voor initiatieven. Hieronder zie je een voorbeeld van een dergelijk stappenplan dat op 

generieke wijze alle onderdelen van een implementatie beschrijft zonder de concrete inrichting die 

tijdens het project ingevuld wordt. 

 

 



De figuur toont de relevante projectstappen, met eventuele sub-stappen in een generieke volgorde. 

Onder deze stappen kun je vervolgens opnieuw grondplaten en raamwerken uitwerken om te zorgen 

dat ieder project gevalideerd kan worden naar deze raamwerken. Hiermee is het mogelijk om snel 

een project op het vlak van architectuur te ondersteunen. Daarnaast is het mogelijk om te gaan 

werken met voorkeursoplossingen binnen dit raamwerk en de onderliggende grondplaten. Je 

introduceert hiermee als architect op eenvoudige wijze  een herbruikbaar en gerationaliseerd 

applicatielandschap voor je big data initiatieven. 

Constateer je binnen een project dat er uitzonderingen zijn in de inrichting dan kun je twee acties 

ondernemen: 

• Een bouwen zonder architectuur aanpak volgen waarmee aangegeven wordt dat dit een 

eenmalige afwijking is van de inrichting binnen het raamwerk of de grondplaat 

• De architectuur modellen aanpassen en laten gelden voor dit en alle volgende projecten. 

Hiermee heb je wederom de mogelijkheid om een project op efficiënte just in time wijze te 

ondersteunen maar wel een bijdrage te leveren aan de uiteindelijke architectuur van je big data 

landschap. 

Big Data Patterns en grondplaten 
Naast standaard beschrijvingen voor projectinrichting heeft de architect de mogelijkheid om gebruik 

te maken van functionele standaard patronen. Deze patronen kennen meerdere werkvelden zoals 

big data verwerking, integratie en data opslag.  



 

 

Bron: https://patterns.arcitura.com/big-data-patterns 

In de afbeelding zie je een voorbeeld uit een Big Data Pattern catalogus. Dergelijke catalogi kunnen 

ingezet worden om een selectie te maken van relevante patronen in de eigen project context. Door 

een combinatie van deze patronen te kiezen krijg je een selectie van relevante functionaliteiten, 

aangeboden in de verschillende patronen, die uiteindelijk de basis vormen van het gewenste (big 

data ) platform. 

Deze grondplaat van patronen vormt de basis van de architectuur en is een goed hulpmiddel ter 

ondersteuning van de just in time architectuur. Ieder project zal een aantal functionaliteiten 

vereisen. Door deze functionaliteiten in kaart te brengen en een selectie te maken in de patroon 

catalogi introduceer je een herbruikbaar model functionaliteiten en in een later stadium ook de 

componenten (zie de paragraaf over bouwblokken). 

In onderstaande afbeelding zie je een uitwerking van een dergelijke functionele architectuur zonder 

implementatie. Dit functionele model is de basis voor verschillende activiteiten bij de introductie van 

big data projecten en een big data platform: 

• Selectie van relevante functionaliteiten en hun onderlinge relaties voor het platform en de 

individuele projecten 

https://patterns.arcitura.com/big-data-patterns


• Plotten van implementaties door software stacks van verschillende software leveranciers 

• Inzet bij functionele aanbestedingen. 

 

In de bovenstaande afbeelding wordt het raamwerk op een hoog abstractieniveau uitgewerkt. Echter 

ook de details van de afgebeelde functionaliteiten kunnen worden gemodelleerd door de architect. 

Hiermee ontstaat er een gedetailleerde beschrijving van de gewenste of aanwezige functionaliteiten 

ten behoeve van de verschillende big data initiatieven in de organisatie. 



 

Op basis van deze detailuitwerkingen ontstaat er een combinatie van functionele catalogi en 

grondplaten. De eerst wordt gebruikt als een register van aanwezige functionaliteiten en de ander 

voor het in kaart brengen van de verbanden tussen de verschillende functionaliteiten. Beiden zullen 

een belangrijk hulpmiddel blijken binnen een Just in Time Big Data Architectuur. 

Bouwblokken 
In name samenhang met de patronen zijn de uitwerkingen en grondplaten van de daadwerkelijke 

implementatie ten behoeve van een project. De functionele grondplaat geldt als startpunt en voor 

ieder project wordt hierbij in kaart gebracht welke functionaliteiten noodzakelijk zijn voor de 

implementatie.  

Vervolgens wordt er een afbeelding gemaakt met welke daadwerkelijke tools en componenten de 

functionaliteit ingericht wordt. Onderstaande afbeelding laat dit zien. Je ziet hierbij het abstracte 

raamwerk met daarbinnen waar relevant de detail functionaliteiten weergegeven. Vervolgens 

worden deze detailfunctionaliteiten toegewezen aan één of meer componenten. 

Door deze werkwijze voor ieder project toe te passen ontstaat geleidelijk enerzijds een grondplaat 

van de inrichting van het platform. Anderzijds ontstaat een register van herbruikbare 

functionaliteiten en componenten waarmee op natuurlijke wijze een inrichting onder architectuur 

ontstaat. Dat laatste natuurlijk alleen in de situatie waar de architect in staat is om just in time de 

projecten te ondersteunen en niet achteraf te moeten constateren dat er een “geëvolueerd big data 

landschap” is ontstaan. 

 



 

 

Aggregators 
Tijdens de start van big data initiatieven zie je vaak een tendens dat men alles binnen een project zelf 

wil doen. Dus alle databronnen zelf ontsluiten, zelf transformeren en zelf analyseren en visualiseren. 

Dat kan tijdens de vroege fasen van introductie interessant zijn. Echter in latere fasen waarin de 

oplossingen meer volwassen en daarmee meer complex worden zal de inzet van aggregators een 

effectiever pad zijn. 

Aggregators zijn dienstverlenende organisaties die op een specifiek vakgebied specialistische kennis 

hebben ten behoeve  van het ontsluiten van big data bronnen en deze data om te zetten naar 

waardevolle en eenvoudig analyseerbare cq toepasbare data ten behoeve van de toepassing. 

Denk hierbij aan organisaties die sentimentanalyse diensten aanbieden of organisaties die 

specialistische klimaatdata aanbieden en transformeren naar een direct analyseerbare vorm. Andere 

opkomende dienstverleners bieden geaggregeerde data aan op basis van verschillende vormen van 

sensordata en/of IoT toepassingen. 

Onderstaande afbeelding toont hoe een aggregator zorgdraagt voor data dat direct toepasbaar is in 

een big data toepassing. De architect dient in dit soort situaties kennis te hebben van relevante 

aggregatoren in het eigen werkveld en weten wanneer een aggregator toepassing toegevoegde 

waarde heeft ten opzichte van zelf ontwikkelen van oplossingen. 



 

 

Data management 
Ligt de focus voor de ontwikkelaars en data scientist binnen een big data project veelal op de 

techniek en de introductie van een werkende oplossing. Voor de architect is daarom een taak 

weggelegd om een aantal data management aspecten te bewaken. Binnen big data projecten 

worden allerlei verschillende soorten databronnen ontsloten, de ontsloten data wordt 

getransformeerd tot analyseerbare data vanuit die data ontstaan allerlei inzichten. 

Dat maakt enerzijds de ontstane producten waardevol, er zijn namelijk met complexe transformaties 

waardevolle dataproducten ontstaan die mogelijk ook in andere toepassingen relevant zijn. 

Anderzijds ontstaan er ook nieuwe risico’s met name op het gebied van privacy, security en ethiek. 

De architect zal een aantal datamanagement zaken moeten bewaken en zorgen voor coördinatie 

naar de relevante stakeholders in de organisatie. Hieronder de belangrijkste aspecten. 

Eigenaarschap 

Toewijzen van eigenaarschap van datasets is binnen het gehele datalandschap relevant. Naast de 

traditionele databronnen ook de big data sets. Is het vinden van de juiste eigenaar binnen de 

traditionele data geen sinecure in big data toepassingen is dat een regelrechte uitdaging. Data wordt 

getransformeerd gecombineerd met allerhande externe databronnen. Daarnaast ontstaan er allerlei 

tussenproducten waarvan eigenaarschap onduidelijk is. 

De big data architect zal zelf geen eigenaar zijn van deze datasets binnen het big data landschap. 

Echter hij of zij zal zorg moeten dragen dat de activiteiten rond het eigenaarschap en de toewijzing 

van datasets aan eigenaren belegd is in het project. Vervolgens dient hij of zij te bewaken dat hiertoe 

een adequate registratie ingericht wordt. 



Provenance en Lineage 

Zodra de producten uit de big data projecten ingezet worden als toepassing op basis waarvan in de 

gebruikende organisatie beslissingen worden genomen worden data provenance en data lineage 

belangrijk. 

Data Provenance is het bepalen van de bron van toegepaste data. Data Lineage zijn de 

bewerkingsstappen die gedaan zijn op de data tussen databron en het toepassen van de data. Met 

name vanuit financiële en compliance controles is een adequate inrichting hiervan belangrijk. 

Hiertoe zal er onder andere een dataset register geïntroduceerd dienen te worden voor de 

provenance. Voor de lineage wordt veelal gezocht naar geautomatiseerde toepassingen en het 

toepassen van de eerder genoemde patronen. In de big data pattern catologus van architura is 

zodoende een meta data insertion pattern en een centralized dataset governance  uitgewerkt. Zie 

https://patterns.arcitura.com/big-data-patterns/design_patterns/centralized_dataset_governance. 

Het is niet per se noodzakelijk dat de architect deze registers zelf gaat beheren, is er bijvoorbeeld een 

data governance office dan zal daar het beheer plaatsvinden. Wel essentieel voor de architect is dat 

de concerns van verschillende stakeholders die lineage en provenance van belang vinden, zoals 

controllers en wetgevers, voldoende bewaakt worden. 

Data modelleren 

Data modelleren is in traditionele data verwerkende projecten veelal een standaard onderdeel van 

het ontwikkelproces. In big data trajecten kan dit een complexe activiteit zijn. Bijvoorbeeld bij de 

verwerking van laag gestructureerde databronnen zoals teksten (uit social media) is van een data 

model niet echt sprake. Echter hoe dichter je bij de uiteindelijke toepassing komt hoe meer er  

gestructureerde en te modelleren datasets ontstaan. Hiervan zijn datamodellen relatief eenvoudig 

op te stellen. 

Echter de focus in projecten ligt hier veelal niet op, zeker niet in de initiële fase als er nog volop 

technische en datawetenschappelijke uitdagingen op te lossen zijn.  

De data architect zal daarom zorg moeten dragen voor een aantal conventies en werkwijzen rond het 

opstellen van data modellen. Ook hierbij zal blijken dat het uitwerken van patronen en de selectie 

van een beperkte set aan modelleertechnieken bijdragen een een adequate just in time architectuur. 

Cloud en on premise 
Welke datasets worden opgeslagen in de on premise infrastructuur en welke in de cloud. Welke 

cloud vorm gaan we kiezen IaaS, PaaS of SaaS (soms wordt zelf gesproken over DaaS). Deze keuze 

kan tot veel discussie en onduidelijkheid leiden binnen de big data project teams. 

Bij het maken van keuzes kan een data architect een belangrijke bijdrage leveren. Door het in kaart 

brengen van de relevante stakeholders (en dat zijn er meestal meer dan in eerste instantie 

zichtbaar). Vervolgens inventariseren van de concerns van deze stakeholders en deze omzetten in 

requirements en mogelijk zelfs verdichten tot architectuur principes kan door de architectuur gedaan 

worden. Op basis hiervan kunnen beslisbomen of checklists ontwikkeld worden die ingezet worden 

bij de keuze voor on premise  of cloud oplossingen inclusief eventueel aanvullende maatregelen die 

noodzakelijk zijn voor een gewenste inrichtingsvorm verdeeld over on premise en cloud. 

  

https://patterns.arcitura.com/big-data-patterns/design_patterns/centralized_dataset_governance


Big Data Architectuur repository 
In de voorgaande hoofdstukken zijn we ingegaan op de verschillende activiteiten en hulpmiddelen 

die een architect kan inzetten ter ondersteuning van big data projecten. Hierbij is de term “just in 

time architectuur” regelmatig gevallen. Dit is een belangrijk kenmerk van de nieuwe rolinvulling voor 

de architect. 

Er zal dus ook gezocht moeten worden naar een werkwijze waarbij je als architect in staat bent om 

just in time je producten en diensten aan te bieden. De inzet van een architectuur repository met 

daarin uitwerkingen van de verschillende grondplaten, blauwdrukken en registers is daarbij 

onontbeerlijk. 

 

De afbeelding hierboven is een navigatiepagina van een dergelijke architectuur repository met daarin 

uitgewerkte algemene patronen, bouwblokken etc. Deze repository is uitgewerkt in een Sparx 

Enterprise Architect database en als een ArchiMate uitwisselfile op basis van XML. Heb je interesse in 

een van deze producten schroom dan niet om contact met me op te nemen. 

Over de auteur 
Bert is een trainer en coach gericht op data. Zien dienstverlening is gericht op de werkvelden data 

architectuur, Big Data, data management en data modelleren. Daartoe heeft hij trainingen 

ontwikkeld, coacht hij teams en bied hij diverse consultancy diensten aan. Hij is te bereiken via 

bert@interactory.nl. 
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