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Modes in modelleren:  
een ict-kijk op organisatie en onderwijs 
 
 
 
“How complex or simple a structure is depends critically upon the way in which we 
describe it. Most of the complex structures found in the world are enormously redundant, 
and we can use this redundancy to simplify their description. But to use it, to achieve the 
simplification, we must find the right representation.” 

 
 

Herbert A. Simon, The Sciences of the Artificial 
 
 
 
 

Introductie 
 
Dames en heren, 
 
De titel van deze openbare les is ‘Modes in modelleren’. Het gaat dus over modellen. Een 
model is een afbeelding van iets waarin we zaken die ons interesseren benadrukken en 
zaken die ons minder interesseren weglaten.  
 

Zo is bijvoorbeeld de kaart van Nederland een model van iets: in dit geval een 
model van Nederland. We zijn geïnteresseerd in hoe plaatsen ongeveer ten 
opzichte van elkaar liggen en hoe de wegen tussen die plaatsen ongeveer lopen. 
Dat is dus op de wegenkaart te zien. De rest laten we weg. Dus niets over mensen, 
dieren, bedrijvigheid, kunst of al die andere zaken die bij elkaar een land vormen. 
Niet omdat die zaken niet belangrijk zijn, maar omdat ze niets toevoegen aan de 
informatie die u bijvoorbeeld nodig gehad heeft om vandaag de weg naar Heerlen 
te vinden. 

 
Een model helpt dus om in een complexe situatie bepaalde dingen goed zichtbaar te 
maken. Ik wil het vandaag hebben over het gebruik van modellen als hulpmiddel op het 
grensvlak tussen organisaties en informatiesystemen. Een organisatie als bijvoorbeeld de 
Open Universiteit Nederland (OUNL) is uiterst complex en continu in beweging. Als we 
een informatiesysteem voor deze organisatie willen maken dan moeten we eerst meer van 
die organisatie weten.  
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Wanneer de OUNL bijvoorbeeld een studenten volgsysteem wil opzetten, dan 
moeten we eerst weten hoe we met studenten omgaan, welke procedures door 
studenten worden doorlopen, of studenten verschillend behandeld worden en of 
daar verschillen in zitten die we wel of misschien juist niet willen zien. We moeten 
bekijken wat precies onder het begrip ‘student’ wordt verstaan. Is iedereen die een 
cursus van de OUNL afneemt een student?  Welke onderscheiden zouden we hier 
willen maken? En zo kan ik nog wel even doorgaan. 

 
Een model van de OUNL is een hulpmiddel bij het beantwoorden van deze vragen. Maar 
dan volgt direct een volgende reeks vragen. Wat willen we nu in het model vastleggen? 
Waar zijn we dus in geïnteresseerd? En waar zijn we niet in geïnteresseerd? Wat kunnen 
we dus uit het model weglaten? Deze vragen zijn de afgelopen jaren op nogal 
verschillende manieren beantwoord. Ik wil het in deze openbare les hebben over de 
verschillende manieren waarop we de afgelopen tijd naar modelleren hebben gekeken, 
naar de verschillende modeverschijnselen die we op dit terrein hebben gezien. Daaruit wil 
ik wat conclusies trekken voor de OUNL en voor toekomstig onderzoek. 
 

Informatietechnologie en bedrijfsprocessen 
 
De naam van mijn leerstoel is Informatietechnologie en Bedrijfsprocessen. Dit is een 
gebied dat ergens ligt tussen de bedrijfswetenschappen en de informatica. Het is een 
relatief nieuw gebied dat ondanks (of misschien juist dankzij) de relatieve jeugdigheid al 
veel veranderingen heeft gekend.  
 
De bedrijfswetenschappen, met name dat deel daarvan dat zich bezig houdt met analyse 
en ontwerp van productieprocessen, komen voort uit de industriële revolutie. Daar 
immers werd werk voor het eerst gezien als iets dat op een systematische manier kon 
worden ontworpen in de vorm van een gecombineerd mensmachine systeem (Ackoff).  
De resulterende wetenschappelijke discipline is actief sinds het einde van de negentiende 
eeuw waarbij namen als Taylor en Fayol in gedachte komen.  
 
In de jaren veertig van de twintigste eeuw ontstond de computer als praktisch toepasbaar 
instrument. Een aanzet tot deze ontwikkeling was met name de sterke behoefte aan 
informatieverwerkingscapaciteit op logistiek en cryptografisch gebied tijdens de tweede 
wereldoorlog. Na het einde van de oorlog werd de technologie in snel tempo verder 
ontwikkeld en ontstond ook al snel een bijbehorende wetenschappelijke discipline, de 
informatica. Deze discipline houdt zich bezig met de theoretische aspecten van het 
geautomatiseerd verzamelen, opslaan, verwerken en presenteren van gegevens. Namen 
die hierbij genoemd kunnen worden zijn die van Alan Turing en John von Neumann. 
 
Al snel, vanaf de vijftiger en zestiger jaren, werden computers ook binnen organisaties 
toegepast. Dit leidde ook daar tot de behoefte aan een meer gestructureerde bestudering 
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van dit probleemgebied. Ongeveer vanaf de jaren zeventig zien we dan ook dat mensen 
als Gordon Davis en Jay Galbraith zich bezig houden met het vakgebied Bestuurlijke 
Informatiekunde.  
 

Een vakgebied in ontwikkeling 
 
Sinds het ontstaan van het vakgebied Bestuurlijke Informatiekunde is er sprake van een 
situatie van continue verandering. Ontwikkelingen op informatietechnologie gebied 
hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan en hebben geleid tot een steeds krachtiger 
wordende technologie. De performance op de drie kernpunten van de technologie, te 
weten verwerking van data, transport van data en opslag van data, stijgt exponentieel en 
naar het zich laat aanzien zit er genoeg aan nieuwe ontwikkelingen in de pijplijn (dat wil 
zeggen in de diverse onderzoekslaboratoria op dit terrein) om hier voorlopig nog mee 
door te kunnen gaan (www.compaq.com/rcfoc). 
 
Niet alleen wordt de technologie steeds krachtiger. Wat we ook zien, is dat we er steeds 
beter in slagen de technologie toepasbaar en toegankelijk te maken. Toepasbaar, omdat 
meer en meer toepassingen ontstaan die een toegevoegde waarde hebben voor 
organisaties. Toepassingen die verder reiken dan het massaal automatiseren van bestaande 
handelingen. 
 

Neem als voorbeeld de belastingdienst. Een particulier kan tegenwoordig een 
elektronisch aangifteformulier invullen en inleveren. Op deze wijze beschikbaar 
komende gegevens kunnen helpen bij het nauwkeurig identificeren van wat wel of 
niet standaard is. Wanneer er dan sprake is van een ‘standaardsituatie’ kan de 
afhandeling verder in principe volledig geautomatiseerd plaatsvinden. In theorie 
kan een eventuele teruggave al de volgende dag op de bankrekening gestort 
worden. Dit is interessant voor de belastingdienst. Medewerkers hoeven niet meer 
grote stapels onleesbare formulieren te verwerken en kunnen zich concentreren op 
de niet-standaard en dus de veel interessantere gevallen. Dit is ook interessant voor 
de belastingplichtige die geholpen wordt bij het invullen van een lastig formulier 
en ook sneller respons krijgt. 

 
Naast beter toepasbaar is de technologie ook beter toegankelijk geworden. Toegankelijk 
zowel in de letterlijke betekenis omdat computers en netwerkaansluitingen 
langzamerhand gemeengoed zijn geworden, alsook in de betekenis van 
gebruiksvriendelijkheid omdat computerapplicaties steeds eenvoudiger te gebruiken zijn. 
 

Neem weer als voorbeeld de belastingdienst. Het ontwikkelen van het 
elektronische aangiftebiljet is ongetwijfeld een uiterst kostbare aangelegenheid 
geweest. Deze investering kan alleen verantwoord worden wanneer veel mensen 
een computer hebben en dus ook veel mensen het programma kunnen gebruiken en 
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dit programma ook zo gebruiksvriendelijk is dat het zonder een lange 
inwerkperiode hanteerbaar is. Klaarblijkelijk is aan beide voorwaarden voldaan 
want het aantal elektronische aangiften stijgt snel. 

 
Samen zorgen deze factoren er voor dat de technologie een steeds grotere impact heeft op 
organisaties. Venkatraman (1994) heeft een model ontwikkeld waarin we kunnen 
aangeven wat de reikwijdte van een IT applicatie is (zie tabel 1). 
 
Tabel 1: vijf niveaus van IT beïnvloeding (Venkatraman, 1994). 
 
Niveau Naam Omschrijving 

1 Localised exploitation Ondersteuning van één enkele activiteit. 
2 Internal integration Samenhangende ondersteuning van een reeks van 

activiteiten. 
3 Business process redesign Herontwerp van de eigen werkwijze. 
4 Business network redesign Herontwerp van de werkwijze over de 

productieketen heen. 
5 Business scope redefinition Heroverweging van de bestaansreden van de 

organisatie. 
 
Uitgangspunt bij dit model is het werk dat in de organisatie verzet wordt en dat we ons 
vereenvoudigd kunnen voorstellen als een reeks van activiteiten. In de meest eenvoudige 
situatie wordt gekeken hoe één enkele activiteit met behulp van IT beter ondersteund kan 
worden.  
 

Bij de belastingdienst: de beambte krijgt een rekenmachine om het narekenen van 
een aangifte te vereenvoudigen. 

 
Een volgende stap is te bekijken of er niet iets te verzinnen is dat een reeks van 
activiteiten ondersteunt.  
 

Bij de belastingdienst: de beambte krijgt toegang tot de meest recente wetgeving, 
uitspraken van de belastingkamer etc. zodat bij iedere werkstap altijd de meest 
actuele regels kunnen worden toegepast. 

 
In een volgende stap kijken we radicaler. We zijn er tot nu toe vanuit gegaan dat de 
bestaande activiteiten in principe juist waren, maar dat het hier en daar wel wat beter kon. 
Nu stellen we ons de vraag of we ons doel, gegeven de mogelijkheden van de 
technologie, niet op een andere, eenvoudiger wijze kunnen bereiken. Kunnen we het hele 
proces niet herontwerpen, innoveren. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat activiteiten 
totaal van inhoud veranderen of zelfs geheel verdwijnen. 
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Bij de belastingdienst: men stapt af van het afhandelen op papier. In een eerste stap 
worden alle gegevens in een informatiesysteem ingebracht waarna afhandeling 
plaats vindt.  

 
We kunnen nog wat verder kijken: we hoeven bijvoorbeeld niet als regel aan te nemen dat 
alles dat momenteel binnen de organisatie plaatsvindt ook het best daar kan blijven. Bij 
het herontwerp van werkzaamheden kan ook naar de hele keten van activiteiten worden 
gekeken zoals die zich over een aantal organisaties heen uitstrekt. 
 

Bij de belastingdienst: het invoeren van de gegevens in het informatiesysteem 
wordt uitbesteed aan de belastingplichtige. Dit hebben we in feite gezien bij de 
belastingdiskette. Dit scheelt aanzienlijk in de werklast bij de belastingdienst. 
Bovendien is de kwaliteit van het resultaat ook nog eens beter omdat er geen 
fouten meer gemaakt kunnen worden bij het overschrijven. Of iets nauwkeuriger: 
de verantwoordelijkheid voor foutloze invoer wordt volledig bij de 
belastingplichtige gelegd. 

 
Het laatste, vijfde niveau stelt dat op basis van de vaardigheden die de organisatie bezit 
misschien ook andere producten gemaakt kunnen worden. Op basis van dit nieuwe 
product en de vaardigheden die de organisatie ontwikkeld heeft, worden dan de nieuw 
benodigde activiteiten afgeleid. Bij beide vorige niveaus was er sprake van 
procesinnovatie. Bij dit niveau raken we aan het terrein van de productinnovatie. 
 

Omdat het product van de belastingdienst bij wet is voorgeschreven, is een 
voorbeeld op dit punt moeilijker te geven. Een aardig voorbeeld uit een andere 
sector is te vinden bij een divisie van de uitgever Kluwer. Deze stapte over van het 
uitgeven van papieren bundels met wetteksten en uitspraken van rechtbanken naar 
het via willekeurige kanalen (papier, cd-rom, internet) distribueren van informatie 
op juridisch gebied.  

 
Bij het ontstaan van het vakgebied bestuurlijke informatiekunde was de aandacht in eerste 
instantie voornamelijk geconcentreerd op de eerste twee niveaus. Gebaseerd op zaken als 
de systeemleer en het besturingsparadigma werden technieken ontwikkeld, die gericht 
waren op het analyseren van bestaande werkzaamheden en het daar uit afleiden van de 
gewenste informatietechnische ondersteuning.  
 
Al snel werd echter duidelijk dat op deze wijze geen recht werd gedaan aan het 
transformerende karakter van informatietechnologie. Onder het transformerende karakter 
van informatietechnologie verstaan we hier het vermogen van de technologie zowel 
procesinnovatie als productinnovatie mogelijk te maken, dus om de dingen anders te doen 
dan wel andere dingen te doen. De onderstaande tabel geeft aan wat er zoal op 
procesgebied mogelijk is (Davenport en Short, 1990). 
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Tabel 2: mogelijke invloeden van IT op werkzaamheden (Davenport en Short, 1990). 
 
Structuur: Het is vaak mogelijk structuur te onderkennen in activiteiten waardoor 

ongestructureerde processen in routinematige handelingen kunnen 
worden omgezet. 
 

Een voorbeeld: het afhandelen van een aanvraag van een lening 
was vaak een subjectieve aangelegenheid waarbij een bankier 
op de een of andere manier het risico probeerde in te schatten 
alvorens een oordeel te geven. Tegenwoordig is de werkwijze 
in veel gevallen sterk voorgeschreven. Er is precies bekend 
welke informatie nodig is en er zijn vuistregels beschikbaar die 
helpen bij de beslissing. 
 

Locatie: Wat informatie betreft zijn processen nu in principe niet meer 
plaatsgebonden. Ook veel soorten communicatie hoeven niet meer van 
mens tot mens plaats te vinden. Hierdoor zijn veel bestaande 
argumenten voor procesinrichting niet meer van toepassing. 
 

Een voorbeeld: omdat de leningaanvraag zo gestructureerd is 
hoeft de bankier de aanvrager niet meer persoonlijk te zien. 
Veel aanvragen worden dan ook schriftelijk of via het Web 
afgehandeld. 
 

Automatisering: IT kan vaak (een deel van) de menselijke activiteit in een proces 
vervangen. 
 

Een voorbeeld: in veel gevallen wordt de afhandeling van een 
aanvraag voor een lening volledig geautomatiseerd 
afgehandeld. Systemen zijn in staat om een driedeling te 
maken: afwijzen, accepteren of voor beoordeling aan een mens 
doorgeven. 
 

Informatie: IT kan enorme hoeveelheden informatie gericht ter beschikking stellen 
aan een proces. 
 

Een voorbeeld: banken beschikken over ongelofelijk veel 
informatie over het inkomsten- en uitgavenpatroon van klanten. 
Deze informatie kan bij het beoordelen van een leningaanvraag 
worden opgevraagd en ter beschikking gesteld worden aan het 
systeem of de mens die de aanvraag beoordeelt. 
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Analyse: IT kan complexe analysehulpmiddelen aandragen voor het benutten 
van deze informatie. 
 

Een voorbeeld: op basis van de duizenden afzonderlijke 
bankafschrijvingen kan het uitgavenpatroon van een persoon 
gekarakteriseerd worden.  
 

Volgorde: IT geeft vaak de mogelijkheid om de volgorde van activiteiten aan te 
passen waardoor activiteiten tegelijkertijd in plaats van na elkaar 
kunnen worden uitgevoerd. 
 

Een voorbeeld: stel dat een complexe leningaanvraag door drie 
specialisten vanuit drie invalshoeken beoordeeld moeten 
worden. Bij een papieren dossier moeten deze drie handelingen 
na elkaar plaatsvinden. Met een elektronisch dossier kan dit 
gelijktijdig. 
 

Traceren: IT maakt het mogelijk tot op detailniveau de status van werk en van 
producten te volgen. 
 

Een voorbeeld: wanneer een aanvrager van een complexe 
lening een codenummer krijgt kan de voorgang van de 
afhandeling via het Web worden opgevraagd. Bij bedrijven als 
DHL kan op deze wijze de voortgang van een pakje naar 
familie in Australië precies gevolgd worden. 
 

Directe 
contacten: 

IT stelt twee partijen in staat rechtstreeks met elkaar te communiceren 
in situaties die eerder een tussenliggende, coördinerende partij 
vereiste. 
 

Een voorbeeld: we zien dat de rol van de 
verzekeringstussenpersoon meer en meer onder druk komt te 
staan nu verzekeringsbedrijven er beter in slagen hun producten 
op een gestructureerde en grotendeels elektronische wijze aan 
de man te brengen. 
 

 
Overigens, de informatietechnologie is niet de enige technologie die dit transformerende 
karakter heeft. In alle technische productieomgevingen is het de gewoonste zaak van de 
wereld om ontwikkelingen in de productietechnologie in de gaten te houden en waar 
nodig de processen en / of de producten daar op aan te passen. Informatietechnologie is 
om een andere reden afwijkend. Een willekeurige technologieverandering zal meestal op 
een beperkt gebied effect hebben. Immers, ze wordt maar in een beperkt aantal processen 
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gebruikt en daarbinnen maar op een paar plaatsen. Het is daarentegen moeilijk om 
productieprocessen aan te wijzen waar informatietechnologie niet op de één of andere 
manier bij elke stap voorkomt. De invloed van een verandering in de 
informatietechnologie zal daarom in de hele maatschappij gevoeld worden. 
 

Neem als voorbeeld de ontwikkeling van de lasrobot. Voor de auto-industrie 
betekende dit dat op een aantal plaatsen in de assemblagelijn menselijke lassers 
door robots werden vervangen, een zeer beperkte ingreep dus. Vergelijk deze 
reikwijdte eens met de invloed van een aantal IT-ontwikkelingen die het 
gezamenlijk mogelijk maken om onderdelen voor de auto van meneer Jansen just-
in-time en klantspecifiek op elke gewenste plek aan de assemblagelijn af te 
leveren. Niet alleen is deze ontwikkeling van invloed op iedere werkplek aan de 
assemblagelijn. Ook de gehele relatie met de toeleveranciers, de dealers en de 
klanten is hierdoor veranderd. 

 
Deze invloed kan echter pas optreden als er ook werkelijk iets met die veranderende 
technologie gedaan wordt. Wanneer alleen gekeken wordt op welke wijze IT de bestaande 
wijze van werken kan ondersteunen dan zal dit transformaties vrijwel uitsluiten. Er is dan 
sprake van éénrichtingsverkeer. Pas wanneer in de analyse expliciet gebruik gemaakt 
wordt van kennis over informatietechnologische opties kan van transformatie sprake zijn. 
Venkatraman (1994) noemt dit ‘strategic alignment’, de onderlinge (strategische) 
afstemming van organisatie en (informatie-) technologie. Dit impliceert een 
tweerichtingsverkeer benadering waarin ontwerp van de organisatie en van de 
bijbehorende informatietechnologie tegelijkertijd in onderlinge afstemming plaatsvindt. 
 
Het bewerkstelligen van een dergelijke afstemming binnen de grenzen van een organisatie 
is een uitermate complex probleem. Iedereen heeft wel eens van een organisatie op een 
volstrekt redelijke vraag te horen gekregen dat ‘dit niet mag of kan van de computer’. 
Klaarblijkelijk legt het bestaande systeem (iets nauwkeuriger: de bouwer van het systeem) 
beperkingen op die als niet plezierig ervaren worden. Dit is duidelijk een symptoom van 
een niet perfecte afstemming.  
 

Een voorbeeldje: een restaurant kocht handcomputers voor het bedienend 
personeel. Met behulp van deze apparaten werden bestellingen opgenomen die 
vervolgens draadloos, snel en foutloos naar de keuken werden gestuurd. Dat klinkt 
prachtig. Alleen hadden klanten vaak speciale verzoeken. Bijvoorbeeld om de saus 
niet over de vis maar er naast te serveren. Het bleek niet mogelijk om deze 
verzoeken op te nemen en door te geven. ‘Het ‘mocht’ niet van de computer’. 

 
Het is dus lastig genoeg om werk en IT binnen een organisatie goed op een rij te krijgen. 
Maar zelfs als dit al lukt, zal het vaak toch niet voldoende zijn. We hebben in het 
voorbeeld van de belastingdienst al gezien welke voordelen er te behalen zijn wanneer we 
buiten deze grenzen kijken. Een analyse van de hele productieketen over de deelnemers 
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heen zal vaak vergelijkbare voordelen opleveren. Daar staat tegenover dat de complexiteit 
van een dergelijk herontwerp beduidend groter is dan wanneer we binnen de grenzen van 
één organisatie blijven. De meeste ervaringen zijn dan ook opgedaan op die plaatsen waar 
één enkele organisatie de productieketen domineert. 
 

Een typisch voorbeeld hiervan is Nike. Dit is een van de grootste producenten van 
sportkleding en sportschoenen ter wereld. Toch maakt Nike niets zelf. De volledige 
productie is uitbesteed aan een groot aantal subcontractors in de derde wereld. De 
noodzakelijke intensieve contacten rondom productieopzet, productieplanning en 
kwaliteitsbewaking worden onder meer met behulp van IT mogelijk gemaakt. Even 
afgezien van de ethische vraagstekens die gezet kunnen worden bij dergelijke 
handelwijze is dit een economisch erg succesvolle benadering. 

 
Of we nu kijken naar één enkele organisatie of naar een hele productieketen, in beide 
gevallen vereist het bereiken van een goede afstemming tussen productie en IT de 
beantwoording van twee vragen. De eerste vraag is ‘waar moeten we naar toe’? De 
tweede is ‘hoe komen we daar’?  
 
Eerst iets over deze tweede vraag. Hier raken we aan het terrein van de 
reorganisatieproblematiek. Dit is een gebied dat onder meer bestudeerd wordt in 
disciplines als organisatiepsychologie, organisatiekunde en sociotechniek. Een mooi 
ontwerp maken voor een gewenste situatie is één ding. Een succesvolle implementatie 
realiseren is nog iets heel anders. Dit vereist dat vanuit de wetenschap goede handvaten 
gegeven worden en dat in de praktijk deze handvaten gebruik worden.  
 

Deze laatste les is weer eens duidelijk geworden in het begin van de jaren negentig 
in de Verenigde Staten. We zagen toen de opkomst van een immens succesvolle 
(of in ieder geval populaire) procesherontwerpbeweging. De basisboodschap was: 
vergeet hoe we het in het verleden gedaan hebben: het kan anders en beter. Hierbij 
had men meer oog voor het te bereiken doel dan voor de weg daar naar toe. De 
consequenties waren dramatisch. Vrij snel werd niet ‘beter’ maar ‘goedkoper’ het 
motto. Grote hoeveelheden mensen werden ontslagen maar ondanks dat of juist 
daardoor mislukte een ruime meerderheid van de projecten. De enige echte 
winnaars waren de betrokken adviesbureaus. Rond 1995 was de beweging zo goed 
als dood (Mumford, 1997). 

 
Het is duidelijk dat het belang van de tweede vraag (‘hoe komen we er’) niet onderschat 
moet worden. Toch wil ik het verder in deze les alleen maar over de eerste vraag hebben: 
‘waar moeten we naar toe’. 
 
We hebben hierboven al gezien dat er sinds het ontstaan van het vakgebied 
Bedrijfsprocessen en IT nog al wat verschuivingen zijn geweest over de gewenste richting 
waarin het antwoord op deze vraag gezocht zou moet worden. Ondanks deze 
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verschuivingen is er wel degelijk een constante factor aan te wijzen, en wel één die 
voortvloeit uit de behoefte aan een gestructureerde benadering van de analyse en het 
eventueel daarop volgende herontwerp. Deze structuur wordt aangebracht door de 
bestaande, de gewenste en de te realiseren (let op het verschil tussen de laatste twee) 
situatie op een zo eenduidig, begrijpelijk en overdraagbare manier te beschrijven. Dit 
impliceert het gebruik van modellen omdat hierdoor een veel eenduidige, begrijpelijke en 
overdraagbare beschrijving ontstaat dan wanneer natuurlijke taal gebruikt wordt. Één 
plaatje zegt meer dan duizend woorden, zoals het spreekwoord gaat. Het vakgebied houdt 
zich dan ook sinds het ontstaan expliciet bezig met ontwikkeling en toepassing van 
allerlei modelleermethoden. 
 

Als voorbeeld geef ik hier een gedeelte van de organisatiestructuur van Staalmetaal 
BV, een klein metaalbewerkend bedrijf. Deze figuur geeft in een oogopslag een 
overzicht van de functies en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. In tekst 
zou dezelfde informatie meer ruimte in beslag nemen, meer tijd kosten om te 
begrijpen en meer risico op misverstanden opleveren. 
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Figuur 1: organisatiestructuur van Staalmetaal BV. 
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Een stabiele kern: modelleren 
 
Modelleren wordt ook in de ‘moederdisciplines’ Informatica en Bedrijfswetenschappen 
gebruikt. In de informatica zien we dat voor de ontwikkeling van architecturen en 
systemen cycli van steeds nauwkeuriger modellen gebruikt worden die uitgaande van een 
vaag idee over een gewenste oplossing uiteindelijk resulteren in executeerbare software 
(figuur 2). 
 

 
 
 Figuur 2: beeld van een modelcyclus bij softwareontwikkeling. 
 
Het begin van een dergelijke modelleercyclus moet aansluiten bij de 
afstemmingsmodellen die in mijn vakgebied ontwikkeld worden. Toch blijkt dit niet altijd 
even eenvoudig te gaan. Bijvoorbeeld de bekende modellen van UML sluiten erg slecht 
aan bij de modellen die nodig zijn om zicht te krijgen op een organisatie.  
 
Ook in de bedrijfswetenschappen zien we veel aanleidingen om zaken modelmatig vast te 
leggen. In de accountancy wordt bijvoorbeeld uitgegaan van modellen van het financiële 
gedrag van de organisatie. Bij personeelsmanagement gebruikt men levenscyclus en 
vaardigheidsmodellen om een inzicht te krijgen in de match tussen vraag en aanbod naar 
personeel met bepaalde vaardigheden, zowel nu als in de toekomst. Vanuit 
kwaliteitsoogpunt zien we vaak dat het gedrag van productieprocessen exact wordt 
vastgelegd om voorkomende procesafwijkingen te kunnen registreren en het proces 
daarop te kunnen aanpassen. Bij het ontwerp van de operationele aansturing van 
productieprocessen worden logistieke concepten gemodelleerd en vervolgens 
geïmplementeerd. Zo kan ik nog wel even door gaan. Allerlei subdisciplines binnen de 
bedrijfswetenschappen hebben hun eigen modelmatige beschouwingen die gericht zijn op 
het in kaart brengen van één of meerdere aspecten die voor de subdiscipline van belang 
zijn. Modelleren wordt hier als een krachtig hulpmiddel gezien waarbij over het algemeen 
meer aandacht geschonken wordt aan de semantiek van de gebruikte modelleertaal dan 
aan de syntax er van. 
 
Ook bij de tussenliggende discipline op het gebied van bedrijfsprocessen en IT ligt een 
zware nadruk op het gebruik van modellen. Er is een rijke traditie ontstaan rondom de 
ontwikkeling en inzet van allerlei modelleerfilosofieën en modelleerinvalshoeken..  
 
Ik denk zelfs te kunnen stellen dat de rol van het modelleren in dit vakgebied centraler 
staat dan in de moederdisciplines. Willen we tot een goede afstemming tussen organisatie 

Idee
Model 1Model 1 Model NModel NModel iModel i Code
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(of productieketen) en informatietechnologie komen dan zal duidelijk moeten zijn hoe 
deze organisatie precies in elkaar zit en op welke wijze IT hierbij ondersteuning kan 
geven of belemmeringen kan opwerpen en welke vernieuwende opties met behulp van IT 
mogelijk worden. Kenmerkend is dan ook, dat voor wat betreft de te modelleren aspecten 
er weliswaar deels vakgebied specifieke keuzes gemaakt worden, maar dat daarnaast op 
grote schaal geleend wordt bij de moederdisciplines. Ook kenmerkend is dat de 
verschillende aspecten niet los van elkaar bekeken worden, maar dat gepoogd wordt de 
verschillende aspectbenaderingen zoveel als mogelijk te integreren. Tenslotte is daarbij 
kenmerkend dat geprobeerd wordt om bij de gebruikte modelleertalen een heldere syntax 
te koppelen aan een heldere semantiek. Dit om de drie doelstellingen van een goed model 
te bereiken. Een goed model is (Olle e.a., 1886): 
 

• Eenvoudig: de informatie in het model is voor alle betrokkenen te bevatten en het 
model dient daarom als goed communicatiemiddel 

• Eenduidig: er is precies aan te geven wat de betekenis van een model is, er zijn 
geen misverstanden mogelijk 

• Complex: de werkelijkheid is complex, een model moet de werkelijkheid zo goed 
als mogelijk weergeven en daarom moet het model voldoende 
uitdrukkingsvermogen hebben 

 
Het moge duidelijk zijn dat deze drie eisen volledig haaks op elkaar staan. Eenvoudige 
modellen zijn zelden eenduidig en hebben meestal ook onvoldoende 
uitdrukkingsmogelijkheden. Ook bij complexe modellen ontbreekt het nogal eens aan de 
vereiste eenduidigheid. Goede modellen bestaan dus niet. Dit vakgebied kan dus niet 
anders doen dan modelleertechnieken en gereedschappen ontwikkelen voor redelijke 
modellen. Ondanks deze beperking is modelleren, iets nauwkeuriger enterprise modelling, 
een uiterst krachtig hulpmiddel en een kernonderdeel van het vakgebied. 
 

Wat wordt er dan gemodelleerd 
 
Ik heb zojuist al aangegeven dat er nog al wat zaken de moeite van het nader bekijken 
waard zijn. Dat dit noodzakelijk is, valt eenvoudig toe te lichten. Neem eens een definitie 
van het begrip organisatie (Bedeian, 1983): 
 

Een bewust gecoördineerde en expliciet gestructureerde sociale entiteit, bestaande 
uit een verzameling personen met vastgelegde interactiepatronen, gekenmerkt door 
relatief goed identificeerbare grenzen en een relatieve continuïteit in bestaan, dat 
opgezet is om bepaalde doelstellingen te bereiken. 

 
Willen we een organisatie goed in kaart kunnen brengen, dan is alleen al op basis van 
deze definitie een groot aantal invalshoeken denkbaar. Denk alleen al aan zaken als: 
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• coördinatie, 
• structuur, 
• mensen, 
• interactiepatronen, 
• doelstellingen, 
• machines, 
• geld, 
• informatie. 

  
Je kunt natuurlijk een houding aannemen volgens het motto: als het beweegt, dan 
modelleren we het en als het niet beweegt dan nemen we het ook maar mee. En inderdaad 
lijkt het daar wel eens op. Een meer pragmatische aanpak gaat uit van een enkel type 
model dat als leidend uitgangspunt genomen wordt. Vervolgens wordt op basis van dit 
uitgangsmodel verder gewerkt en wordt dit model vervolgens aangekleed / uitgebreid / 
opgevolgd met een reeks gerelateerde modellen. Vanuit dit beeld kunnen we, kijkend naar 
het verleden en een beetje extrapolerend naar de toekomst, een trend ontdekken waarin 
we als ‘leidende modellen’ achtereenvolgens voorbij zien komen: 
 

1. functionele modellen 
2. gegevensmodellen 
3. procesmodellen 
4. kennismodellen 

 
Ik ben van mening dat deze trend een goede illustratie geeft van de uitdagingen waarmee 
het vakgebied in het verleden geconfronteerd is geweest en welke uitdagingen in de 
toekomst te verwachten zijn. Ik zal ieder van de modelleerbenaderingen kort bespreken. 
 

Functionele modellen 
 
Stel dat we er van uitgaan dat de huidige wijze van werken goed in elkaar zit, maar dat er 
wel vanuit de informatietechnologie ondersteuning geleverd kan worden. Een volgende 
logische conclusie is dan dat het verstandig is de huidige wijze van werken in kaart te 
brengen. Van daaruit kunnen we dan de bijbehorende informatiebehoeftes afleiden. 
Vervolgens kunnen we een informatiesysteem ontwikkelen dat aan deze behoeftes 
voldoet. 
 
Uitgangspunt hierbij is dus: het in kaart brengen van de huidige wijze van werken. Hierbij 
kan men uit verschillende invalshoeken kiezen. We kunnen echter niet kiezen voor de 
voor de hand liggende invalshoek organisatiestructuur. Reden hiervoor is, dat de indeling 
van een organisatie in afdelingen regelmatig verandert. Het komt bijvoorbeeld regelmatig 
voor dat personen van de ene afdeling naar de andere afdeling verplaatst worden, waarbij 
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ze een deel van hun functiepakket meenemen. Dit levert vanuit IT-oogpunt zinloze 
instabiliteit in de beschrijvingen op. Zinloos, omdat de informatiebehoeftes niet 
veranderen. In bijvoorbeeld een interne telefoongids moet een dergelijke wijziging 
natuurlijk wel doorgevoerd worden. 
  
Een voor de hand liggend alternatief is dat van de functie. Voor de hand liggend omdat 
een functionele wijze van denken nauw aansluit bij de wijze waarop in organisaties naar 
werkzaamheden gekeken wordt. Deze benadering wordt ook wel functionele 
decompositie genoemd omdat een bedrijf in hoofdfuncties wordt opgedeeld, die 
vervolgens weer in functies worden opgedeeld, die weer in subfuncties, etc.. De 
onderstaande figuur laat dit zien. 
 

1

1.21.1

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2

 
 

Figuur 3: een functionele decompositie 
 

Ter verduidelijking een voorbeeld. In het algemeen kan men (Jans, 2000) in een 
organisatie de volgende hoofdfuncties onderkennen: 

 
1. de inkoopfunctie 
2. de verkoopfunctie  
3. de opslagfunctie van goederen 
4. de opslagfunctie van geldmiddelen 
5. de productiefunctie 
6. de personeelsvoorzieningfunctie 
7. de managementfunctie 

 
De ‘inkoopfunctie’ kan, afhankelijk van het soort organisatie waar we over praten, 
op allerlei manieren verder worden opgedeeld. Een mogelijkheid is in: 

 
• het selecteren van leveranciers 
• het verwerken van een aanvraag tot inkoop van een product 
• het bestellen van een product 
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• het bewaken van de bestelling 
• het ontvangen van het product 
• het aangeven dat de bestelling betaald kan worden. 

 
En de deelfunctie ‘leverancierselectie’ is bijvoorbeeld weer op te delen in: 

 
• marktverkenning 
• opstellen shortlist leverancier 
• opstellen selectiecriteria 
• nadere analyse shortlist leveranciers 
• keuze leverancier 

 
Dit stopt op een gegeven moment wanneer we bij overzichtelijke, inzichtelijke maar 
nog wel steeds zinvolle activiteiten zijn aangekomen. Bij de bovenstaande lijst lijkt 
marktverkenning nog zinvol verder opgesplitst te kunnen worden, bijvoorbeeld door 
een aantal verschillende zoekstrategieën te onderkennen die naast elkaar uitgevoerd 
kunnen worden. De rest lijkt voldoende opgesplitst. 

 
Op basis van deze functionele decompositie kan dan een nauwkeuriger beschrijving 
gemaakt worden. De meestal gebruikte modelleerbenadering hierbij is die van 
hiërarchisch gedecomponeerde activiteiten met input- en outputrelaties. ISAC (Lundeberg 
et al, 1988) - met als belangrijke techniek activiteitenschema’s-  en SA/SD (Yourdon en 
Constantine, 1979) - met als leidende techniek gegevensstroomdiagrammen- zijn 
voorbeelden van methoden die gebaseerd zijn op deze invalshoek  
 
Het begrip ‘functie’ is een inzichtelijk begrip en de resulterende omschrijvingen zijn 
inzichtelijk, informatief en communiceerbaar. Waarom zijn we hier nu niet mee tevreden? 
Hiervoor kunnen we een reeks van argumenten aandragen. Ik noem een drietal die direct 
aansluiten bij de lijn van dit betoog. 
 
Een eerste argument is gelegen in het feit dat de beschrijvingswijze snel de neiging heeft 
om te ontaarden in een gedetailleerde procedurebeschrijving. Echter rondom procedures 
kan men een aantal problemen onderkennen. 
 

• Ze geven zelden of nooit weer wat er werkelijk gebeurt. 
Eigenlijk zouden procedures ‘best practices’ weer moeten geven. In de praktijk 
zien we dat ze soms onhanteerbare fictie bevatten. Dit kan het best worden 
geïllustreerd met het vakbondswapen ‘stiptheidsactie’. Daarbij wordt in feite 
gedreigd met het werkelijk hanteren van bestaande procedures. We hebben 
klaarblijkelijk eerder de neiging de wijze van werken hanteerbaar te maken dan de 
procedures hanteerbaar te maken 
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• Ze zijn continu aan wijzigingen onderhevig. 
We hebben de neiging om procedures continu aan te scherpen. Dit gebeurt op een 
zichtbare wijze bij de overheid. Daar zien we dat vrijwel ieder probleem en iedere 
fout gevolgd wordt door een aanpassing van de procedure op dat punt. En 
vervolgens vragen we ons af waarom deze procedures niet nageleefd worden. We 
kunnen ons ongetwijfeld allemaal de discussie rondom dit punt herinneren na 
aanleiding van de gebeurtenissen in Enschede en Volendam. 
 
• Ze geven niet aan WAT er gebeurt en WAAROM het nodig is maar HOE het 

nu toevallig gebeurt 
Een procedure beschrijft dat een formulier in drievoud moet worden ingevuld en 
wat er vervolgens met de witte, roze en gele exemplaren moet gebeuren. Wat de 
procedure niet aangeeft is wat nu precies het doel ervan is, aan welke 
randvoorwaarden de gekozen werkwijze moet voldoen en welk van de gemaakte 
keuzes wel en niet essentieel zijn.  

 
Alles bij elkaar zorgt dit er voor dat de beschrijvingen die uit een functionele 
decompositie komen niet altijd passen en daarnaast vaak extreem complex en instabiel 
zijn. En dit is uiteraard niet het beste uitgangspunt voor identificatie van de 
informatiebehoeften. 
 
Het tweede argument kan hieruit afgeleid worden. De hele benadering is gericht op de 
identificatie van informatiebehoeften die het resultaat zijn van een bestaande en 
klaarblijkelijk niet al te slecht functionerende situatie. De bestaande status-quo wordt als 
uitgangspunt genomen en de bijdrage van de informatietechnologie wordt volledig 
afhankelijk gemaakt van deze status-quo. In feite heeft de hele benadering dus de 
éénrichtingverkeergedachte als uitgangspunt en houdt geen rekening met het 
transformerend karakter van informatietechnologie die juist deze status-quo ter discussie 
stelt. 
 
Een derde argument tenslotte komt rechtstreeks voort uit de aanpak van decompositie. 
Door op deze wijze de functies (of de vaardigheden) van een organisatie van boven af in 
steeds kleinere stukjes op te splitsen krijg je vanzelf dat de aandacht ook op dit kleine 
stukje gericht wordt. Daar komt bij dat het begrip functie eerder slaat op de vaardigheid 
om iets te doen dan op het verrichten van de werkzaamheid zelf. We kunnen het begrip 
functie definiëren als (Merriam-Webster): de activiteit waarvoor een (deel van een) 
organisatie specifiek geschikt is. Dit tezamen nemend krijg je als vanzelf dat de aandacht 
zich richt op het uitvoeren en vaak ook verbeteren van de eigen, lokale deelfunctie.  
 
Op zich is daar niets op tegen, omdat het de kwaliteit van het werk alleen maar ten goede 
komt. Een daar direct aan gekoppeld effect echter is de neiging om niet naar buiten te 
kijken maar alleen te focussen op de eigen werkzaamheden. Werk wordt als het ware 
‘over de muur gegooid’ naar een volgende deelfunctie die maar moet zien wat er mee 
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gedaan moet worden. Het eigen werk goed doen wordt als belangrijker gezien dan dat het 
geheel van werkzaamheden een goed resultaat oplevert (of: waarde toevoegt) voor de 
externe afnemer, de klant. De standaard problemen die samenhangen met een functionele 
organisatie (zoals lokale gerichtheid, verkokering, onvoldoende oog voor 
organisatiedoelen, gebrek aan afstemming over de functies heen, onvoldoende oog voor 
de klant) worden met deze wijze van modelleren versterkt. 
 

Gegevensmodellen 
 
Als reactie op met name het eerste hierboven gesignaleerde probleem ontstonden de 
gegevensgerichte benaderingen. Men onderkende namelijk dat gedetailleerde 
beschrijvingen zo hun beperkingen hebben bij het afleiden van gegevensbehoeften en 
besloot de vraag naar deze behoeften rechtstreeks te stellen.  
 
Bij de gegevensbenadering probeert men rechtstreeks vast te stellen welke gegevens in 
een bepaalde situatie van belang zijn, en welke relaties tussen deze gegevens bestaan. 
Anders gesteld: men wil weten welke dingen interessant genoeg zijn voor de organisatie 
om er gegevens over vast te leggen (de entiteiten), welke verbanden (relaties) er tussen 
deze entiteiten bestaan en tenslotte, wat men van deze entiteiten wil weten (de attributen 
of eigenschappen). Voorbeelden van methoden die deze invalshoek als uitgangspunt 
hebben zijn Information Engineering (Martin, 1986) en Infomod (Griethuysen en Jardine, 
1984). De hele benadering is onder meer mogelijk geworden omdat goede, op wiskundige 
grondslag gebaseerde gegevensmodelleertalen beschikbaar kwamen. 
 
Omdat deze benadering niet kijkt naar de uit een functionele decompositie resulterende 
beschrijvingen hebben we er ook geen last van dat die beschrijvingen niet altijd even goed 
zijn. Als eenmaal is vastgelegd welke gegevens in principe interessant zijn voor de 
organisatie dan zullen reorganisaties of procedurewijzigingen daarop weinig of geen 
invloed uitoefenen.  
 
Een tweede punt dat bij deze benadering speelt, is de eis tot standaardisatie. Er wordt 
immers op een vrij abstracte wijze naar data gekeken. Dit resulteert in beschrijvingen en 
dataomschrijvingen die voor de gehele organisatie gelden. Alleen zo kan de 
communicatie binnen de organisatie gegarandeerd worden. Vervolgens wordt aan de 
eigenaren van de diverse procedures verteld dat zij zich aan dit taalgebruik moeten 
conformeren als ze de op deze beschrijvingen gebaseerde informatiesystemen willen 
gebruiken. Merk op dat deze overkoepelende blik bij de functionele benadering niet 
aanwezig hoeft te zijn. Merk ook op dat dit geen overbodige luxe is. Het is niet 
vanzelfsprekend dat een begrip in twee onderdelen van een organisatie dezelfde betekenis 
heeft. 
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Mijn favoriete voorbeeld op dit terrein kwam ik een paar jaar geleden tegen in de 
geestelijke gezondheidszorg. Het speelde in een organisatie die als resultaat van 
een fusie aan het ontstaan was. Het samenwerkingsverband liep al drie jaar voordat 
men er achter kwam dat een van de oorspronkelijke partners onder ‘intake van een 
cliënt’ naast een kennismaking ook een eerste diagnose verstond. Bij de andere 
partner vond deze eerste diagnose pas in een vervolgtraject plaats. Intake is een 
sleutelbegrip in het behandelproces en het is eigenlijk ondenkbaar dat dit 
misverstand zo lang heeft kunnen bestaan.  

 
Vaak zijn begrippen in een organisatie zo vanzelfsprekend dat het niet eens bij mensen 
opkomt dat er wel eens sprake van een misverstand kan zijn. De eis tot standaardisatie is 
een voordeel vanwege het positieve effect op de kwaliteit van de communicatie binnen 
een organisatie. Tegelijkertijd kan het als een nadeel gezien worden omdat het de 
acceptatie en invoering van informatietechnologie kan belemmeren. 
 
Hiernaast staat nog een belangrijk nadeel van de gegevensgerichte benadering, namelijk 
de abstractheid. Een voordeel van een functiegerichte benaderingen is de inzichtelijkheid 
ervan. Dat heeft te maken met de bekendheid van mensen met de te beschrijven 
activiteiten en de zichtbaarheid van die activiteiten. Het is relatief eenvoudig voor iemand 
om te vertellen welke activiteiten samen de dagelijkse werkzaamheden vormen en welke 
procedures daarbij gevolgd worden. De vraag welke 'dingen' bij deze werkzaamheden van 
belang zijn of welke gegevens erbij nodig zijn, is veel moeilijker te beantwoorden. Het 
praten over 'dingen die van belang zijn voor de organisatie' vereist een discussie op een 
hoger abstractieniveau. Veel mensen zullen niet direct in staat zijn op een dergelijke 
denkwijze in te springen.  
 
Een laatste probleem bij deze benadering is dat ook hier, net als bij de functionele 
decompositie, in feite de status-quo als uitgangspunt wordt genomen. Men kijkt naar ‘de 
dingen die van belang zijn’ zonder expliciet gereedschap te krijgen waarmee men die 
status-quo ter discussie zou kunnen stellen. Ook hier zien we dus in feite een 
éénrichtingverkeerbenadering.  
 

Procesmodellen 
 
De procesbenadering is ontstaan als reactie op het éénrichtingdenken. Onderkenning van 
het transformerende karakter van de informatie en communicatietechnologie leidde tot de 
behoefte aan een modelleerbenadering waarin de kern van de bestaande situatie, de status-
quo zoals ik het net noemde, zichtbaar gemaakt kan worden en vervolgens ter discussie 
gesteld kan worden. De focus verschuift van de analyse van de informatiebehoeften die 
uit werkzaamheden voortvloeien naar de analyse van die werkzaamheden zelf. 
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We hebben hierboven gezien dat een van de problemen bij een functionele benadering is 
dat in plaats van het WAT en het WAAROM naar het HOE wordt gekeken, dat wil 
zeggen naar de specifieke wijze van uitvoering. Door bij een functionele decompositie 
iets eerder te stoppen met decomponeren kan de verschuiving van het HOE naar het WAT 
gemaakt worden. We leggen dan niet meer de procedures vast, maar kijken naar de 
achtergronden van de procedures, naar WAT nu precies gedaan moet worden.  
 
Dit lijkt te pleiten voor een terugkeer naar functionele decompositie maar dit houdt geen 
rekening met de andere genoemde problemen van interne gerichtheid, lokale optimalisatie 
en onvoldoende doelgericht. In feite wordt de vraag ‘WAAROM’ bij een functionele 
decompositie onvoldoende benadrukt. Door een verticale indeling te maken wordt een 
klantvraag in feite gezien als iets dat door een aantal verschillende functies gaat en daarbij 
functiegrenzen overschrijdt zonder dat die overschrijding expliciet geïdentificeerd, 
besproken en bewaakt wordt. 
 
Dit pleit voor een benadering die als het ware haaks op de functionele benadering staat. In 
plaats van top down, van functie naar deelfunctie, kijken we expliciet naar de weg die een 
klantvraag door de organisatie volgt. In de onderstaande figuur wordt dit weergegeven. 
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Figuur 4: van functiegericht naar procesgericht. 
 
Om een klant tevreden te stellen, zien we dat de activiteiten 1.1.1, 1.1.2 en 1.2.1 in het 
rechtse deel van de figuur doorlopen moeten worden. Merk ook op dat nu de relaties 
tussen de activiteiten expliciet worden vastgelegd, niet als een abstract gegeven, maar 
concreet in de context van een bepaald soort klantorder.  
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In deze benadering wordt het werk in een organisatie bekeken als een reeks van 
processen. We kunnen een proces definiëren als: 
 

Een samenhangende reeks van activiteiten gericht op een doel: het opleveren van 
een output die waarde toevoegt voor een (interne of externe) afnemer. 

 
Het proces is doelgericht, er wordt expliciet uitgegaan van de bestaansreden van het 
proces, namelijk het opleveren van iets van waarde voor de afnemer, de klant. Ook de 
samenstellende activiteiten zijn doelgericht. Ten eerste omdat ze een bijdrage leveren aan 
het procesdoel maar meer specifiek omdat ze iets moeten aanleveren voor de navolgende 
activiteiten. Op deze wijze wordt de samenhang in een proces helder. Activiteiten zijn 
tenslotte geordend omdat er meestal eisen gesteld worden aan de volgorde waarin ze 
worden uitgevoerd. Zo heeft het bijvoorbeeld voor een schilder weinig zin een houten 
kozijn eerst af te lakken en daarna pas te schuren.  
 
We kunnen een proces iets eenvoudiger definiëren door te stellen dat een proces datgene 
is dat de organisatie in staat stelt antwoord te geven op een klantvraag. De volgende 
figuur licht dit toe.  
 

 

1.1.1 1.1.2 1.2.1

KlantLeveran-
cier

 
 
Figuur 5: een proces gezien als een manier om een klantvraag te beantwoorden 
 
De lichte pijlen (van rechts naar links) stellen de vragen voor die van activiteit naar 
activiteit worden doorgegeven terwijl de dikkere pijlen van links naar rechts de 
antwoorden voorstellen. Een klant vraagt iets aan de organisatie (in feite aan activiteit 
1.2.1). Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet vanuit activiteit 1.2.1 iets aan 
activiteit 1.1.2 gevraagd worden, etc..  
 

Het is niet altijd eenvoudig een dergelijk procesmodel te destilleren uit een 
complexe bestaande situatie. Ik kan me nog herinneren dat een afstudeerder in 
1989 bij het GAK keek naar de wijze waarop WW-uitkeringen werden verleend. Ik 
vroeg de student natuurlijk naar een modelmatige beschrijving van de 
werkzaamheden en kreeg een procedureomschrijving die met wat moeite en met 
gebruik van kleine lettertjes nog net op een A-3tje paste. Het koste 6 iteratieslagen 
om dit te reduceren tot datgene waar het werkelijk om ging, namelijk het 
verzamelen van relevante gegevens, het nemen en vervolgens controleren van de 
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beslissing (wel of geen uitkering) en het vervolgens afhandelen van die beslissing. 
Ik heb deze beschrijving hieronder opgenomen (figuur 6). 

 
 
 
 
 
 Figuur 6: omschrijving van de afhandeling van aanvragen voor een WW-uitkering. 
 
Een dergelijke benadering komt tegemoet aan een groot aantal van de problemen die tot 
nu toe geschetst zijn. 
 
Ten eerste houdt de benadering rekening met het transformerende karakter van de 
informatietechnologie. We kijken niet alleen naar mogelijkheden voor IT-ondersteuning 
voor de status-quo. De benaderingswijze maakt een structurele analyse van de 
werkzaamheden en van de mogelijke impact van ontwikkelingen op technologiegebied 
mogelijk. Bij een dergelijke analyse wordt enerzijds gekeken naar de karakteristieken van 
het proces en anderzijds naar de zaken waarop IT invloed kan hebben. Eerder is in tabel 2 
aangegeven wat die invloed van IT kan inhouden.  
 
Ook is de focus hier gericht op de samenhang tussen de activiteiten en op het einddoel, 
het tevredenstellen van de klant. Hierdoor wordt suboptimalisatie voorkomen en is een 
klantgerichte opstelling waarschijnlijker. De prestaties van het gehele proces worden 
daardoor beter bewaakt. 
 
Ook zijn de laatste jaren steeds bruikbaardere procesmodellen ontwikkeld die gebaseerd 
zijn op wiskundige formalismen als petri-netten. (Van Hee en Van Der Aalst, 1997). Dit 
stelt ons in staat (in ieder geval syntactisch) eenduidige modellen op te stellen zonder dat 
dit te zeer ten koste van de inzichtelijkheid gaat. Met ‘steeds bruikbaarder’ bedoel ik dat 
het uitdrukkingsvermogen van de modellen, en dus de complexiteit van de situaties die er 
mee te beschrijven zijn, toeneemt en ook dat de semantiek er van (‘wat betekenen die 
plaatjes nu precies’) beter omschreven wordt. 
 
Aan een groot aantal problemen is in deze benadering dus tegemoet gekomen. Dat lijkt de 
zaak af te ronden. Toch zijn we nog steeds niet tevreden. 
 

Kennismodellen 
 
Wanneer we weer het model van Venkatraman in gedachten nemen (tabel 1) dan hebben 
we nu een redelijke ondersteuning op niveau 3 gevonden: het bekijken van 
bedrijfsprocessen binnen de grenzen van een organisatie. Wanneer we echter de 
procesbenadering oprekken tot buiten de grenzen van een organisatie (het vierde niveau) 

Verzamel 
gegevens 

Beslis Controleer Laat betalen 
of wijs af 



 25 

of ons de basisvraag willen stellen: wat is nu precies de bestaansreden van de organisatie 
(niveau 5) dan komen we nieuwe vragen tegen. Deze vragen brengen mij tot de laatste 
modelleerbenadering die ik vandaag wil bespreken, de kennisbenadering. 
 
Een van de dingen die we zouden willen, is het bekijken van niveau 4 van Venkatraman. 
Hier wordt een bedrijfsproces niet alleen binnen de grenzen van een organisatie 
beschouwd, maar bekijken we de gehele productieketen. Wanneer we over verschillende 
organisaties heen willen kijken, ontstaan er allerlei problemen. Vanuit modelleeroogpunt 
ben ik vooral geïnteresseerd in de afstemming van het taalgebruik tussen de verschillende 
organisaties. Ik heb al eerder in een voorbeeld aangegeven dat dit niet eenvoudig is.  
 

Nog een voorbeeld. Stel dat we twee stukken procesmodel aan elkaar willen ‘plakken’ 
om het resulterende bedrijfsproces als een geheel te kunnen analyseren. Dit vereist 
natuurlijk dat de modelleertechniek van de deelmodellen hetzelfde is (identieke 
syntax). Op zich is dat niet moeilijk te regelen. Het is veel lastiger om er voor te 
zorgen dat de gebruikte begrippen semantisch, qua betekenis dus, met elkaar 
overeenstemmen. Dit is lastig omdat het vereist dat we: 

 
• begrijpen welk begrippenkader in organisatie A gebruikt wordt en wat exact de 

betekenis van die begrippen is, 
• begrijpen welk begrippenkader in organisatie B gebruikt wordt en wat exact de 

betekenis van die begrippen is, 
• identificeren welke begrippen voor de onderlinge communicatie noodzakelijk 

zijn, 
• binnen die begrenzing de begrippenkaders precies op elkaar afbeelden en een 

gezamenlijk begrippenkader ontwikkelen, 
• en dat herhalen voor alle andere organisaties waarmee samengewerkt wordt. 

 
Dat deze afstemming complex is, wordt hiermee hopelijk voldoende geïllustreerd. Een 
procesbenadering geeft hierbij geen hulp. Dit is immers een procesoverschrijdend 
probleem. De gegevensbenadering gaat er van uit dat het mogelijk is één enkel 
definitiestelsel te ontwerpen. In dit geval zou dit een organisatiegrenzen overschrijdend 
definitiestelsel zijn dat uiteindelijk de hele wereld omvat, een weinig realistisch scenario. 
Een andere, aanvullende benadering is dus gewenst. 
 
Iets dat we ook nog wel zouden willen is het vijfde niveau van Venkatraman bekijken. 
Hier is de basisvraagstelling niet gericht op het inrichten van bedrijfsprocessen. De 
kernvraag is hier: wat is onze bestaansreden, welke producten kunnen we produceren met 
de beschikbare vaardigheden. Antwoord op die kernvraag geeft meteen een gebied aan 
waar we ook de juiste IT ondersteuning willen leveren. Immers, het in stand houden en 
verder ontwikkelen van de basisvaardigheden van een organisatie is van groot belang. 
Alles wat daarbij helpt is dan ook van belang. Dit impliceert dat we willen weten over 
welke vaardigheden de organisatie beschikt en dat we deze vaardigheden in kaart willen 
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brengen om op dit punt direct een afstemming met IT ondersteuning mogelijk te maken. 
Ook hierbij geeft een procesbenadering geen hulp en moeten we verder kijken. 
 
Bij organisatiegrenzen overschrijdende processen lopen we aan tegen het probleem van 
het afstemmen van taalgebruik. Maar het taalgebruik van een organisatie, met de 
achterliggende informatie rondom de betekenis van die begrippen, is een weergave van de 
kennis waarover die organisatie beschikt. Op vergelijkbare wijze vragen we, als we naar 
de vaardigheden vragen waarover een organisatie beschikt, indirect naar de kennis die in 
de organisatie aanwezig is. Beide probleemgebieden roepen dus vragen op die op een 
zelfde probleem zijn gericht: het in kaart brengen van relevante delen van de kennis van 
een organisatie.  
 
Dit is een gebied dat als ‘werk in uitvoering’ kan worden beschouwd We zien dan ook 
een brede belangstelling voor dit onderwerp in de literatuur (bijvoorbeeld Davenport en 
Prusak, 2000 en Weggeman, 1999). Een kernbegrip dat aan het opkomen is in deze 
context is ‘ontologie’. Een ontologie kan gezien worden (Gruber, 1993) als een 
‘specificatie van een conceptualisatie’ of, iets eenvoudiger, als een beschrijving van het 
taalgebruik van een groep mensen. Daaraan verwant is het begrip ‘ontologische 
commitment’, de afspraak tussen twee groepen mensen om voor specifieke doeleinden 
een bepaalde geheel aan begrippen in een onderling afgesproken betekenis te gebruiken.  
 
Er is duidelijkheid aan het ontstaan over wat we hier willen bereiken. In tegenstelling tot 
hetgeen we bij de vorige drie benaderingen hebben gezien, zijn er echter nog geen 
duidelijke inzichten ontstaan over de beste manier waarop deze ontologie in kaart 
gebracht kan worden en hoe een ontologische commitment gerealiseerd kan worden. We 
zien een brede reeks van benaderingen die variëren van op predikatenlogica gebaseerde 
talen via gegevensmodellen tot aan min of meer gestructureerde tekstuele beschrijvingen.  
 
Naast het min of meer technisch probleem van het in kaart brengen van een ontologie, 
lopen we hier tegen een zelfde probleem aan als bij de gegevensbenadering, namelijk de 
behoefte aan standaardisatie. We kunnen wel iedere keer opnieuw bilaterale afspraken 
maken (en dus een ontologisch commitment aangaan) maar voor bijvoorbeeld een 
metaalbewerkend bedrijf dat toelevert aan een groot aantal afnemers zou dit inhouden dat 
zo’n afspraak met iedere afnemer gemaakt moet worden. U kunt zich voorstellen dat dit 
een uiterst moeizame aangelegenheid is. Binnen de grenzen van een organisatie kan deze 
standaardisatie worden afgedwongen door een betrokken en goed geïnformeerd 
management. Tussen organisaties kan dit niet. Wat we hier wel zien is een reeks van 
initiatieven om op vrijwillige basis de gewenste standaardisatie tot stand te brengen. 
Veelbelovend hierbij lijken de diverse op XML gebaseerde benaderingen. Bijvoorbeeld 
ebXML (www.ebxml.org), een project gericht op het bevorderen van elektronische 
handel tussen kleinere bedrijven, schenkt veel aandacht aan het modelleren van processen 
op een standaard manier en met behulp van een standaard taalgebruik. Op 
onderwijsgebied zien we vergelijkbare inspanningen van de OUNL rondom EML. 
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Welke benadering? 
 
Wat is nu de beste benadering. Het lijkt er misschien op dat ik in dit betoog rechtstreeks 
heb toegewerkt naar de laatste, kennisgerichte benadering door iedere keer wel een paar 
argumenten te vinden om de voorgaande benaderingen af te kraken. Toch is dat niet mijn 
bedoeling geweest. Naast nadelen heeft iedere benadering immers ook voordelen. 
Afhankelijk van de doelstelling die men wil bereiken kan ieder van de beschreven 
benaderingen van nut zijn. Sterker nog, het is vermoedelijk verstandig ze naast elkaar te 
gebruiken waarbij de sterke en zwakke punten van elke benadering elkaar kunnen 
compenseren. 
 

Ik zal proberen dit aan de hand van een voorbeeld toe te lichten. Ik zal als 
voorbeeld de OUNL nemen en daar bij iedere modelleerbenadering iets van de te 
modelleren zaken aangeven. Stel dat we de OU grondig in kaart willen brengen en 
willen analyseren. Je kunt je afvragen waarom we dit zouden willen, maar ik 
geloof hierboven voldoende argumenten (rondom het transformerend karakter van 
IT) te hebben aangedragen om te kunnen stellen dat iedere organisatie regelmatig 
op deze wijze doorgelicht dient te worden.  
 
Een goed begin is dan na te gaan wat het bestaansrecht van de organisatie is en 
welke basisvaardigheden de organisatie in staat stellen dit bestaansrecht nu en in 
de toekomst overeind te houden. Wat kunnen wij en welk voordeel levert ons dat 
op ten opzichte van de concurrentie. Wat is de invloed van technische- en 
marktontwikkelingen op deze vaardigheden. Een belangrijk hulpmiddel bij de 
beantwoording van deze vragen is een ontologische beschrijving van de 
kennisgebieden die een belangrijke rol spelen bij het op peil houden en verder 
ontwikkelen van deze kennisgebieden mits deze gebieden enigszins stabiel zijn. In 
andere gevallen kan vermoedelijk beter het principe van Davenport en Prusak 
(2000) worden gevolgd: goede mensen inhuren en ze veel met elkaar laten praten. 
 

De OUNL heeft een tweetal bestaansredenen. Enerzijds is ze 
onderwijsexpertisecentrum met als basisvaardigheden het doen van 
fundamenteel en toegepast onderwijskundig onderzoek. Anderzijds is ze 
verantwoordelijk voor het verzorgen van hoger afstandsonderwijs op een 
aantal vakgebieden. Minimale basisvaardigheden hierbij zijn programma- 
en cursusontwikkeling, begeleiding van studenten en administratie van 
inschrijvingen en certificaten. Voor de hand liggende kennisgebieden zijn: 
 

• onderwijskunde, 
• onderwijsprocessen en IT, 
• de aan de opleidingen gerelateerde kennisgebieden. 
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Aanvullend hierop zie ik ook een belangrijke rol voor een iets aangepaste versie 
van de functionele benadering. Een goed uitgevoerde functionele decompositie 
geeft immers een overzicht van de vaardigheden van een organisatie. Het levert als 
het ware een model op van de zaken die de organisatie in principe kan doen, 
waartoe de kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Zo ontstaat een overzicht van 
alle vaardigheden (en niet alleen van de kernvaardigheden). 
 

Een globale functionele decompositie van de OUNL kan er als volgt uitzien: 
 

• onderwijs, 
• onderzoek, 
• bestuur, 
• personeel, 
• financiën, 
• automatisering, 
• studentenzaken, 
• materiele zaken. 

 
Vervolgens kunnen procesmodellen hulp bieden bij het evalueren van de huidige 
wijze van werken. Typische voorbeelden van vragen die we hierbij stellen zijn 
‘voldoen de processen nog’, ‘moeten dingen anders’, ‘kunnen we stappen 
overslaan’, ‘kunnen we stappen uitbesteden’, ‘kunnen we waardevolle activiteiten 
van andere partijen in de keten overnemen’, etc.. Hierbij is het niet voldoende om 
alleen te kijken naar de zaken die (toevallig?) binnen de grenzen van de eigen 
organisatie plaatsvinden. De gehele productieketen moet hierbij betrokken worden. 
 

Een paar karakteristieke processen van de OUNL: 
 

• het proces van het ontwikkelen van een programma, 
• het proces van het ontwikkelen van een cursus, 
• het proces van het reviseren van een cursus, 
• het proces van het begeleiden van een student bij een vak, 
• het proces van kwaliteitscontrole en borging, 
• etc.. 

 
Daar waar communicatie met externen plaatsvindt, of dat nu in de toeleverende, 
afnemende en/of samenwerkende sfeer ligt, zal men expliciete afspraken moeten 
maken over de semantiek van de gegevens die uitgewisseld wordt. Daar is dus een 
reeks van ontologische commitments vereist. Gelukkig komen langzamerhand 
hulpmiddelen en aanzetten tot standaards beschikbaar om dit te ondersteunen. 
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De OUNL heeft onder andere interfaces met: 
 

• leveranciers van goederen, 
• studenten, 
• gastdocenten, 
• de overheid m.b.t. het aanleveren van productiecijfers, 
• met samenwerkende hogescholen rondom scholingsprogramma’s, 
• etc.. 

 
Tenslotte is er dan nog de databenadering. Deze is onmisbaar geworden in een 
omgeving waar verschillende mensen met verschillende systemen met elkaar 
willen samenwerken. Dat is dus vrijwel overal. Afstemming tussen de systemen 
maakt mogelijk: 
 

• geautomatiseerde uitwisseling van berichten, 
• (deels) geautomatiseerde afhandeling van transacties en  
• ondersteuning van communicatie tussen die partijen. 

 
Daarvoor is eenduidigheid over de definities van te gebruiken data vereist. De 
gegevensbenadering, voortbordurend op de resultaten van de zojuist genoemde 
modellen, reguleert deze eenduidigheid. 
 

Binnen de OUNL moeten bindende afspraken gemaakt en gecommuniceerd 
worden over zaken als: 

• wat verstaan we intern precies onder begrippen als: 
• opleiding, 
• cursus, 
• student, 
• tentamen, 
• veldtoets, 

• wanneer we met Fontys communiceren, hebben die begrippen dan 
dezelfde betekenis, 

• wie (welke functie) heeft de bevoegdheid een student in te schrijven, 
• etc.. 

 
Ik hoop dat dit voorbeeld duidelijk maakt dat het niet een kwestie is van het ene model 
vervangen door het andere. Het gaat om het op de juiste wijze hanteren van een 
combinatie van modellen zodanig dat de sterke en zwakke punten van de verschillende 
benaderingen elkaar opvangen en aanvullen en er een totaalbeeld ontstaat. 
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Modelleren in onderwijsland 
 
Tot zover een kort overzicht van de ontwikkelingen op het vakgebied Bedrijfsprocessen 
en ICT. De ondertitel van dit verhaal is ‘een ict-kijk op organisatie en onderwijs’. Tot nu 
toe heb ik het nog niet over onderwijs gehad, u heeft dus nog iets tegoed. Ik wil het nu 
hebben over de consequenties die deze ‘modes in modelleren’ hebben voor het onderwijs, 
en dan met name voor het onderwijs zoals het door de OUNL alleen of in 
consortiumverband binnen de Digitale Universiteit ontwikkeld en verzorgd wordt. Ik wil 
hierbij kijken naar: 
 

1. de OUNL als onderwijsinstelling, 
2. de OUNL als organisatie, 
3. de OUNL als instelling met een nationale functie. 

 

De Open Universiteit als onderwijsinstelling. 
 
Dit is een onderwerp dat direct valt onder mijn verantwoordelijkheid als hoogleraar op het 
vakgebied IT en Bedrijfsprocessen. Ik word natuurlijk geacht er voor te zorgen dat het 
onderwijs op dit gebied inhoud krijgt. Gelukkig sta ik daar niet alleen voor. Met een 
enthousiaste groep collega’s binnen EBB en NTW zijn we nu al geruime tijd bezig met 
het opzetten van de afstudeerrichting Bedrijfsprocessen en ICT. Dit programma is 
enerzijds gericht op de reguliere studenten van de OUNL. Daarnaast wordt in 
samenwerking met een aantal hogescholen doorstroomprogramma’s voor HBO-
gediplomeerden verzorgd. De eerste diploma’s hopen we in 2003 uit te kunnen reiken.  
 

De Open Universiteit als organisatie. 
 
Iedere organisatie die op grote schaal gebruik maakt van informatietechnologie in haar 
primaire processen zal er baat bij hebben om regelmatig een analyse uit te voeren om te 
kijken of de huidige wijze van werken misschien aanpassing behoeft. Dit geldt zeker voor 
de OUNL, die er expliciet van uit gaat dat zij informatie- en communicatietechnologie wil 
inzetten voor het leren op afstand en voor de communicatie en samenwerking tussen 
studenten en docenten. Het volgen van een gestructureerde modelmatige benadering zoals 
hier beschreven is daar bij aan te raden. In het zojuist besproken voorbeeld is daar een 
eerste voorzichtige aanzet voor gegeven. Resulterende procesbeschrijvingen kunnen 
bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bewaken van kwaliteit van zowel proces als 
product, het structureel verbeteren van processen waar nodig en het faciliteren van de 
onderlinge communicatie. 
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De Open Universiteit als instelling met een nationale functie. 
 
De vorige twee punten lagen eigenlijk wel voor de hand. Dit nu volgende punt is 
interessanter. We hebben hierboven gezien dat afstemming in taalgebruik tussen de 
betrokken partijen noodzakelijk is om een effectieve ondersteuning van samenwerking 
over organisatiegrenzen heen mogelijk te maken. We hebben ook gezien dat deze 
afstemming tussen twee partners al niet eenvoudig is, laat staan wanneer het meerdere 
partners betreft die ieder in een eigen netwerk van samenwerkingsverbanden zitten. En 
tenslotte hebben we gezien dat de gegevensbenadering, waarbij de afstemming in 
taalgebruik van bovenaf wordt opgelegd niet werkt, omdat er geen ‘bovenaf’ bestaat. 
 
Alles bij elkaar roept dit de behoefte op aan een standaard, aan een reeks van afspraken 
rondom taalgebruik die door een erkende of vertrouwde en een zeker gezag uitstralende 
organisatie wordt voorgesteld en waarvan men dan gebruik kan maken. De OUNL heeft 
een nationale functie als onderwijsexpertisecentrum. Naar mijn mening houdt dit in, dat 
de OUNL ook de geëigende instantie is om het initiatief te nemen tot de ontwikkeling en 
verspreiding van onderwijsgerelateerde ontologieën.  
 
En de OUNL heeft al aangegeven dit met mij eens te zijn. De afgelopen jaren is hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van EML, de Educational Modelling Language 
(http://eml.ou.nl/). EML geeft een taalgebruik waarmee het onderwijsproces voor een 
studietaak kan worden vastgelegd. Het taalgebruik is eenduidig waardoor communicatie 
goed ondersteund wordt. Ook automatisering van het vastgelegde proces is nu mogelijk. 
Dit is een duidelijk, goed uitgewerkt voorbeeld van een onderwijsgerelateerde ontologie. 
 
Het is mijn overtuiging dat niet alleen naar het proces van onderwijs gekeken moet 
worden. Ook datgene wat onderwezen wordt, de inhoud, het kennisgebied verdient een 
dergelijke benadering. Wanneer we in staat zijn een model van een kennisgebied te 
maken zal dat een aantal voordelen opleveren. Onder model versta ik hier een heldere en 
eenduidige maar toch volledige beschrijving van de structuur van een kennisgebied, een 
ontologie. 
 
Het maken van een dergelijk model is niet eenvoudig, en we weten ook nog niet precies 
hoe dit zou moeten. Er is al wel in principe aangetoond dat het mogelijk is een redelijk 
structuur van een kennisdomein vast te leggen. Het project World Class Systems Network 
(http://www.enix.co.uk/TIE.htm) was een door de Europese Gemeenschap gesponsord 
project dat als doel had het ondersteunen van de onderlinge communicatie tussen 
professionals op het gebied procesherontwerp die elkaar niet kennen en over heel Europa 
verspreid leven. De ruggengraat van de voorgesteld oplossing was een ontologie van het 
achterliggende kennisdomein. Ieder kennisitem werd in deze ontologie op een achttal 
aspecten beschreven (zie tabel 3). Ieder van deze aspecten was verder uitgewerkt in een 
boomstructuur. Het maken van een gedetailleerde omschrijving van een kennisitem is 
daarmee relatief eenvoudig mogelijk. 
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Tabel 3: overzicht van een deel van de WCSN-ontologie. 
 
Hoofdaspecten Verdere detaillering van: 

Key Imperatives 
Verdere detaillering van: 
Knowledge management 
 
 

Key imperatives 
Approaches 
Functions 
Processes 
Techniques 
Enterprise type 
Sectors 
Technologies 
Techniques 

Knowledge management 
Corporate culture 
Environmental 
Responsibility 
Quality 
Risk assessment 
Stakeholder management 

Best practices 
Decision rationale 
Heuristics 
Lessons learned 
Patterns 
Stakeholder capital 

 
Misschien dat het dus mogelijk is dergelijke modellen op te stellen. Het zal zeker niet 
eenvoudig zijn en het zal veel tijd, geld en moeite kosten. Waarom zouden we dat willen? 
Welke voordelen levert een dergelijk model op? Ik zal een aantal voordelen bespreken. 
 
Ieder kennisgebied wordt door de betrokken wetenschappelijke staf opgebouwd, verder 
uitgebouwd en onderhouden. Hiertoe wordt materiaal verzameld, bewerkt en ontwikkeld. 
Meerdere mensen zijn hierbij betrokken en daarom moeten de resultaten onderling 
worden uitgewisseld. In verband met optredende wisseling van staf moeten de resultaten 
overdraagbaar zijn. Aan deze kennisgebieden wordt (gelukkig) niet alleen op de OUNL 
gewerkt, maar universiteiten en onderzoeksinstellingen in de gehele wereld zijn hier mee 
bezig. Uitwisseling van resultaten tussen de instellingen is daarom belangrijk. Bij de 
uitwisseling van ideeën is de hele wereld zo’n beetje betrokken. Omdat de OUNL met 
name onderwijs ontwikkelt voor de Nederlandstalige markt speelt echter de 
uitwisselbaarheid van concreet materiaal alleen binnen het taalgebied.  
 

Al met al geeft dit een omgeving weer waarin een model van nut kan zijn bij de 
noodzakelijke communicatie rondom opbouw en onderhoud van een 
kennisdomein. 

 
De OUNL verzorgt onderwijs op een aantal kennisgebieden. In hoofdlijnen volgt de 
indeling van deze kennisgebieden de lijnen van de bestaande opleidingen (rechten, 
psychologie, bedrijfswetenschappen, etc.). Het lijkt me verstandig niet te proberen 
modellen voor deze zeer grote kennisgebieden te maken maar een meer gedetailleerde 
indeling te hanteren (bijv. marketing, logistiek, bedrijfsprocessen, etc.). Ongeacht de 
keuze die hier gemaakt wordt, zullen kennisgebieden elkaar raken en zelfs gedeeltelijk 
overlappen. Een typisch voorbeeld is mijn eigen terrein dat zich tussen de 
bedrijfswetenschappen en de informatica bevindt. Elk van deze overlappen moet bewaakt 
worden om te voorkomen dat er lacunes ontstaan, werk twee maal gedaan wordt of 
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inconsistente resultaten ontstaan. Dit vereist uitwisselbaarheid van resultaten tussen 
gebieden. 
 

Ook hier zien we dus weer argumenten voor een op communicatie en uitwisseling 
gerichte modelmatige benadering. 

 
Op basis van deze kennisgebieden wordt vervolgens studiemateriaal ontwikkeld. Dit 
studiemateriaal is doelgroepspecifiek. Delen van een kennisgebied zullen dus op 
verschillende manieren in verschillende studietaken terechtkomen. Gerichte selectie van 
materiaal met de juiste eigenschappen, dat wil zeggen materiaal dat aansluit bij 
ambitieniveau en kennisniveau van de doelgroep, is geen eenvoudige zaak. 
 

Deze selectie zal iets minder complex zijn wanneer vanuit een gestructureerd 
kennisdomein gewerkt wordt. 

 
Na ontwikkeling van het materiaal zullen we zien dat delen van dat kennisgebied na 
verloop van tijd veranderen. Bijvoorbeeld tengevolge van nieuwe ontwikkelingen en 
nieuwe inzichten. Traceerbaarheid is daarom een belangrijke eis omdat zo wijzigingen in 
de achterliggende inhoud relatief eenvoudig in de bijbehorende studietaken kunnen 
worden aangepast.  
 

Deze vereiste traceerbaarheid is eenvoudiger te realiseren wanneer het 
kennisdomein gestructureerd is. 

 
Niet alleen tussen kennisdomeinen is afstemming nodig. We zijn ook geïnteresseerd in 
mogelijke gebieden van overlap tussen studietaken. Daarnaast willen we op een 
eenduidige wijze in kaart kunnen brengen welke (delen van) studietaken de benodigde 
voorkennis voor een studietaak kunnen leveren.  
 

Deze afstemming is wederom eenvoudiger te realiseren op basis van een 
gestructureerd kennisdomein. 

 
De benodigde voorkennis voor het volgen van een studietaak hoeft niet noodzakelijk uit 
eerder gevolgde OUNL studietaken te volgen. Het is goed mogelijk dat een student die 
kennis, vaardigheid of competentie op een andere wijze heeft opgedaan. Dit wijst naar 
een ander probleem, het inschatten van de voorkennis van een student, meestal in de 
context van het verlenen van vrijstellingen. Op dit moment wordt vrijstelling alleen 
verleend op basis van diploma’s maar dit is duidelijk een beperking die nadelig werkt op 
mensen die bepaalde competenties op een minder formele wijze hebben opgedaan. De 
OUNL houdt zich actief bezig met dit gebied. 
 

Onderzoek naar de mogelijkheid tot assessment op basis van een kennismodel lijkt 
een vruchtbare onderzoeksrichting. 
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Hebben studenten eenmaal een studietaak, bijvoorbeeld een cursus, met succes afgerond 
dan certificeert de OUNL dat. De student krijgt een officieel erkend papier waarop staat 
dat bijvoorbeeld de cursus ‘Bedrijfsprocessen’ met succes is afgerond. Dit is geen 
inhoudelijk uitspraak, immers iemand die later wil beoordelen wat deze uitspraak waard 
is zal de inhoud van de cursus moeten bekijken. Een mogelijk alternatief is het 
certificeren van de behaalde competenties. Dit is mede een interessant alternatief omdat 
het ons in de gelegenheid stelt een begrip als ‘levenslang leren’ concreter hanteerbaar te 
maken. Binnen de Nederlandse onderwijswereld is het langzamerhand een geaccepteerd 
gegeven dat mensen gedurende het werkzaam leven regelmatig bijgeschoold moeten 
worden. De daaruit volgende continue inzetbaarheid van personeel is in het belang van 
zowel werkgever als werknemer. Op dit moment bestaat er een probleem rondom het 
zichtbaar maken van inspanningen. Certificatie, in ieder geval landelijk erkende 
certificatie, vindt nu plaats op het niveau van een programma (bijvoorbeeld Doctorandus 
Bedrijfswetenschappen). Wanneer certificatie op basis van competenties binnen een 
erkend model van een kennisdomein plaatsvindt wordt het resultaat van levenslang leren 
wel zichtbaar. We kunnen het begrip ‘levenslang leren’ dan operationaliseren als: het 
zichtbaar en certificeerbaar onderhouden en uitbreiden van de competenties van een 
persoon op een of meerdere kennisdomeinen. 
 

Inhoudelijk certificeren op deelcompetenties lijkt mogelijk op basis van een model 
van een kennisgebied. 

 
Alles bij elkaar lijken me dit voldoende redenen om onderzoek te doen naar het opstellen 
en onderhouden van ontologische omschrijvingen van zowel de structuur als de inhoud 
van een kennisgebied. De OUNL, als instelling van hoger onderwijs met een landelijke 
functie en als landelijk onderwijsexpertisecentrum dient hierin het voortouw te nemen. De 
OUNL moet de mode hier dus niet volgen maar daarin zelf de trend zetten. 
 

Tenslotte: een woord van dank 
 
Aan het eind van deze rede wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal 
mensen te bedanken. Dat ik hier mag staan en dit verhaal hier mag vertellen is uiteindelijk 
het resultaat van een teaminspanning waaraan een groot aantal mensen heeft meegewerkt. 
 
Als eerste wil ik natuurlijk mijn ouders en familie bedanken voor alle steun en liefde die 
ze mij al die tijd gegeven hebben. Ik ben dan ook heel blij dat mijn vader vandaag in de 
zaal hierbij aanwezig kan zijn. 
 
Dan mijn afstudeerhoogleraar prof. Verheijen. Hij heeft mij gestimuleerd de kant van de 
wetenschap uit te gaan. Ik heb die keuze nooit berouwd en ben hem daarvoor dan ook 
zeer erkentelijk.  
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Hier direct bij aansluitend wil ik het ministerie van defensie bedanken omdat ze de 
alternatieven voor deze keuze sterk hebben ingeperkt en ook uiterst onaantrekkelijk 
hebben gemaakt. 
  
De eerste schreden op het wetenschappelijke pad zijn niet de meest eenvoudige. De steun 
die ik daarbij gehad heb van mijn begeleider, Michel Kirkels, en van mijn promotor, prof. 
Monhemius, is dan ook van grote waarde geweest.  
 
De volgende wetenschappelijke stappen werden en worden nog steeds gezet bij de 
vakgroep Informatie & Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Iedereen 
die daar gedurende de afgelopen jaren heeft gewerkt heeft door samenwerking en 
discussie rondom onderwijs en onderzoek bijgedragen aan mijn aanwezigheid op deze 
plek. Zonder iemand tekort te willen doen wil ik toch speciaal de opeenvolgende 
voorzitters noemen, Theo Bemelmans, Hans Wortmann, Henk-Jan Pels en Wil van der 
Aalst, en daarnaast Robert Schuwer die wat meer striktheid in mijn denken heeft helpen 
ontwikkelen en de software management groep bestaande uit Fred Heemstra en Jos 
Trienekens met wie ik al die tijd nauw heb mogen samenwerken. 
 
Dan volgt de stap naar de OUNL. Ik wil het College van Bestuur van de Open universiteit 
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.  
 
Tenslotte wil ik de collega’s bij EBB en NTW bedanken voor de prima wijze waarop ze 
deze vreemde eend in de bijt hebben opgevangen, in het bijzonder natuurlijk de leden van 
de sectie Bedrijfsprocessen en ICT Harry Martin, Guy Janssens, Eric Willems, Rut Berns, 
Hans Hofstee en, voor de tweede keer hier genoemd, Fred Heemstra. 
 
Ik heb gezegd. 
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