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Wat is een (semantisch) kennismodel 
Een kennismodel of metamodel beschrijft de architectuurobjecten die worden beschreven 
en hun onderlinge samenhang. Bijvoorbeeld applicatieservices of applicatiefuncties. 

Het metamodel voor GEMMA 2.0 wordt gehanteerd als gemeenschappelijke 
architectuurbasis onder alle KING initiatieven, bijvoorbeeld ook Operatie NUP en BRP. Het 
metamodel is ook doorvertaald naar een semantisch kennismodel voor de inrichting van een 
(co-creatie) wiki. Hierdoor wordt de kennis uit GEMMA 2.0 semantisch en kan als zodanig 
beter beheerbaar en toegankelijk gemaakt. Deze pagina beschrijft het kennismodel voor 
GEMMA 2.0. Dit model staat beschreven in de ArchiMate-notatie. Het kennismodel van 
GEMMA 2.0 is gebaseerd op het ArchiMate-metamodel. 

Kennismodel GEMMA 2.0 
De basis voor het kennismodel GEMMA 2.0 metamodel staat beschreven in de High Level 
Architectuur. 

 

 

Hieronder beschrijven we de uitbreidingen op het metamodel per onderwerp.  

Bedrijfsarchitectuur 
Het metamodel is uitgebreid met elementen over bedrijfsarchitectuur. De verschillende 
aggregatieniveaus uit de procesarchitectuur uit de GEMMA Procesarchitectuur 2.0 (volgend 
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op NORA 2.0)  waren al aanwezig, maar nu is dit uitgebreid met o.a. bedrijfsrol, 
bedrijfsfunctie en bedrijfsservice. De procesarchitectuur wordt zo uitgebreid tot een (meer 
volledige) bedrijfsarchitectuur. 

 

• De GEMMA procesarchitectuur versie 2.0 beschrijft de verschillende aggregatieniveaus 
van processen uit de GEMMA Procesarchitectuur 2.0 en NORA. 

• Een Bedrijfsservice biedt waarde aan de externe klant en wordt gerealiseerd door een 
Bedrijfsproces 

• Een Bedrijfsservice kan bestaan uit meerdere Deelservices 

• Een Deelservice wordt gerealiseerd door een Werkproces of Processtap. 

o Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het 
werkproces 'besluiten' uit de GEMMA-referentieprocessen, levert zo'n 
deelservice. Input: een document zonder handtekening. Output: een document 
met handtekening en stempel. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen 
gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld. 

• Een Bedrijfsfunctie groepeert één of meerdere werkprocessen. 

• Een Bedrijfsfunctie is geassocieerd met één Bedrijfsrol 

• Een Processtap is toegewezen aan één Bedrijfsrol. 

Applicatiefuncties en Logische Applicatiecomponenten 
Een applicatiefunctie wordt gerealiseerd door een logisch applicatiecomponent. Binnen 
GEMMA is gekozen voor het ArchiMate concept Application component. 

An application component is defined as a modular, deployable, and replaceable part 
of a software system that encapsulates its behavior and data and exposes these 
through a set of interfaces. 

Dit is in de ArchiMate standaard een fysiek element. In referentiearchitecturen als GEMMA 
worden typen van logische applicatiecomponenten beschreven met bijbehorende 
functionaliteit. Een ‘logische applicatiecomponent’ is een logische beschrijving van een (deel 
van een) softwaresysteem, onafhankelijk van de fysieke implementatie in softwaresystemen. 
We spreken dus over bv een documentmanagementysteem in plaats van een specifiek 
softwareproduct dat binnen deze categorie valt. Omdat we logische applicatiecomponenten 
beschrijven, doen we dit ook met applicatie-interfaces. 

file:///C:/wiki/basisgemeente/index.php/Categorie:Bedrijfsfuncties
file:///C:/wiki/basisgemeente/index.php/Categorie:Processtappen
file:///C:/wiki/basisgemeente/index.php/Categorie:Bedrijfsrollen
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• Een applicatiefunctie aggregeert een applicatiefunctie. Daarmee kunnen meerdere 
aggregaties ondersteund worden, zonder dat daar een grens aan zit.  

• Een applicatiesamenwerking groepeert twee of meerdere logische logisch 
applicatiecomponenten.  

• Een applicatiefunctie realiseert een applicatieservice 

• Een applicatieservice is toegewezen aan een logische applicatie-interface 

• Een logisch applicatie-interface wordt gebruikt door een logisch applicatiecomponent 
(vraagzijde) 

• Andersom een logisch applicatiecomponent bestaat uit logische applicatie-interfaces 
(aanbodzijde) 

• Net zoals in ArchiMate het geval is kunnen ook indirecte relaties gelegd worden op 
basis van de zwakste relatie tussen de geschakelde concepten. Bijvoorbeeld een logisch 
applicatiecomponent (aanbodzijde) een applicatieservice en een applicatieservice 
wordt gebruikt door een applicatiecomponent (vraagzijde) 

 

• Een logisch applicatiecomponent is gerelateerd aan een NUP Bouwsteen 

Als we van links naar rechts lezen zien we de volgende onderlinge relaties: 

• Een applicatieservice heeft mogelijk in- en outputrelaties met gegevensobjecten 

• Een applicatieservice is gerelateerd aan 

file:///C:/wiki/basisgemeente/index.php/Overzicht_gegevensobjecten
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o een WSDL of 
o een of meerdere XSD´s 

• Applicatieservices worden uiteindelijk beschreven in termen van WSDL en XSD, zijnde 
fysieke gegevensobjecten om te kunnen komen tot standaarden. 

Motivatiemodel 
Hieronder staat de GEMMA 2.0 invulling van het ArchiMate motivatiemodel, waarbij de 
voorgestelde uitbreiding van NORA uitgangspunt is geweest. 

 

• Elk onderdeel van het structuurmodel kan een onderdeel van het motivatiemodel 
realiseren. Dat kan zijn het voldoen aan een standaard of een principe, maar ook het 
realiseren van een doelstelling, zoals deze zijn opgenomen in de basisgemeente. Binnen 
het motivatiemodel is deze relatie beperkt tot die tussen Principe en Standaard. 

• Dit betekent dat ook GEMMA zal werken met volgende concepten  

o Drijfveer (NORA: Een drijfveer is iets dat in een organisatie veranderingen 
teweegbrengt, motiveert en drijft.) 

o Doel, voorheen Doelstellingen (NORA: Een doel is een door een 
belanghebbende gewenste eindsituatie.) Binnen de overheid zal dit in de 
meeste gevallen overeen komen met een beleidsuitspraak. 

o Principe, opgebouwd uit Basisprincipes en Afgeleid principes 

file:///C:/wiki/basisgemeente/index.php/Overzicht_WSDLs
file:///C:/wiki/basisgemeente/index.php/Overzicht_XSDs
file:///C:/wiki/basisgemeente/index.php/WSDL
file:///C:/wiki/basisgemeente/index.php/XSD
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• Basisprincipe (NORA: Basisprincipes beschrijven de belangrijkste 
gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief 
van de afnemer (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de 
wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe')). 

• Afgeleid principe (NORA: Afgeleide principes zijn principes die volgen uit 
de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die 
basisprincipes beogen.) 

o Norm (Nog geen definitie) 

o Standaard.  

• Zit niet op deze wijze in NORA. NORA: een standaard is een afspraak 
tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te 
maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. 

• GEMMA ziet standaard als een Constraint/Beperking. A constraint is 
defined as a restriction on the way in which a system is realized. 

NUP Bouwsteen 
Een NUP bouwsteen is in GEMMA als een product benoemd (i.t.t. NORA die het niet naar 
ArchiMate heeft gemapt, maar wel i.o.m. EAR). Een bouwsteen is een product omdat het 
een grote diversiteit aan diensten moet afdekken. Met het ArchiMate concept product kan 
dat ook. Het varieert van fysieke producten als DigiD tot een set van afspraken als 
Webrichtlijnen. In ArchiMate betekent product: 

A product is defined as a coherent collection of services, accompanied by a 
contract/set of agreements, which is offered as a whole to (internal or external) 
customers. 

Dit betekent dat een product kan bestaan uit een verzameling van bedrijfs-, applicatie- en/of 
infrastructuurservices. Altijd gepaard gaand met een set van afspraken vastgelegd in een 
Contract (bv een SLA).  

A contract is defined as a formal or informal specification of an agreement that 
specifies the rights and obligations associated with a product. 


