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Beste beheerders, 

 

 

Graag ontvangen wij jullie mening over het bijgevoegde concept kennismodel van de NORA. Met 

name willen wij weten in welke mate dit aansluit op het kennismodel van jullie architectuur c.q. 

wiki. 

 

De bedoeling is dat het kennismodel gebruikt wordt c.q. kan worden bij de ontwikkeling van 

NORA katernen, bij het aansluiten op de bestaande bronnen met architectuurkennis (Forum en 

College Standaardisatie) en vooral dat het bruikbaar is voor overerving in dochters en voor 

eindgebruikers. In het najaar van 2013 zal het kennismodel ter vaststelling worden voorgelegd 

aan de Architectuur Board. 

Inleiding Kennismodel 

Een met elkaar gedeeld en vastgesteld kennismodel is belangrijk voor het op gestructureerde 

wijze ontsluiten van de NORA via een kennissysteem (de wiki). Daarmee kan de kennis uit 

verschillende katernen (oud en nieuw) aan elkaar worden gekoppeld en kan het op uniforme 

wijze gelezen worden. Daarnaast is het daardoor mogelijk om gegevens transparant en op 

uniforme wijze te overerven van NORA in dochter-architecturen. 

 

De basis van NORA bestaat uit principes, genoteerd conform de TOGAF standaard. Omdat NORA 

en haar dochters meer beslaan dan alleen principes, is in 2012 door de Gebruikersraad besloten 

om Archimate te volgen in de beschrijving van andere elementen. Hiermee wordt het Rijk gevolgd 

die deze standaard voor zichzelf van toepassing heeft verklaard. Met elkaar leggen wij in het 

kennismodel vast: 

• Welke elementen van Archimate worden gebruikt 

• Met welke attributen deze elementen worden beschreven (Archimate doet hier geen 

uitspraken over) 

Ontwikkeling in 2013 

De NORA wordt doorontwikkeld en daarbij blijkt dat uitbreiding nodig is van het  

kennismodel. Dit jaar ligt de focus op drie onderdelen: 

• Uitbreiding middels katernen 

• Standaarden 

• Bouwstenen 

De kennis die in katernen wordt omvat, is breder dan alleen principes en ook standaarden en 

bouwstenen vragen een nieuwe ‘plek’ in de wiki om beschreven te kunnen worden. Voor 

standaarden en bouwstenen is reeds een begin gemaakt. 

 

Voor standaarden (zie http://noraonline.nl/wiki/Categorie:Standaarden) is de indeling van Forum 

en College standaardisatie leidend, maar uitbreiding hiervan is zeer goed mogelijk. 
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Bouwstenen (zie http://noraonline.nl/wiki/Categorie:Bouwstenen) zullen op hoofdlijnen 

beschreven kunnen worden met als doel een eerste inzicht in mogelijk hergebruik. Meer 

informatie over een bouwsteen zal altijd op te vragen zijn bij de beheerder van de bouwsteen.  

 

De schrijvers van katernen hebben allen uitgebreide kennis en ervaring op hun vakgebied, wat 

ook maakt dat zij in hun vaktaal hun kennis kunnen ontsluiten. Door voortdurende afstemming 

moet er voor gezorgd worden dat hun kennis zo beschreven wordt (gecodificeerd in het 

kennismodel), dat andere gebruikers deze kennis kunnen toepassen. Door het model iteratief te 

blijven ontwikkelen, krijgen schrijvers èn gebruikers een beeld van de mogelijkheden van het 

kennismodel, de achterliggende ideeën achter uitspraken en de eisen aan het systeem om de 

kennis te kunnen vastleggen. 

Kennismodel grafisch weergegeven 

 
Groen zijn de elementtypen die reeds ingevuld zijn; hierbij vragen wij instemming door 

gebruikers.  

Geel zijn de elementtypen waar we actief mee aan de slag willen met de doorontwikkeling van 

NORA. Hierover is reeds overleg met de werkgroep van het Katern Beveiliging. Inbreng van de 

gebruikersraad wordt hierbij gevraagd.  

Grijs zijn de elementen die niet actief worden ontwikkeld.1 

                                                
1
 Een pijl op een stippellijn wil zeggen: “realiseert”. Een on-onderbroken lijn geeft een niet-gerichte relatie 

aan (dwz: een uitspraak of een standaard kan naar een andere uitspraak of standaard verwijzen).  Een on-

onderbroken lijn met ‘gevulde’ pijl geeft een generalisatie aan, met ‘dunne’ pijl geeft een andere relatie aan. 

NORA kennismodel

Drijfveer (driver)

Principe (principle)

+ID
+Type (basisprincipe/afgeleid principe/..)
+Stelling
+Beschrijving
+Rationale
+Implicaties(voorlopig)
+Voorbeelden(voorlopig)
+Toepassingsgebied
+Architectuurlaag

Doel (goal)

Implicatie

+ID
+Type (Beperking, Eis)
+Stelling
+Rationale
+Beschrijving (uitgebreid)
+Functiegebied

Uitspraak (motivational element)

Voorbeeld

+ID
+Beschrijving
+Externe verwijzing
+Type voorbeeld (algemeen/praktijk)

Is voorbeeld van

Bouwsteen

+Beschrijving
+Toelichting
+Cluster
+Architectuurlaag
+Voorbeelden
+Externe verwijzing
+Opdrachtgever

'Standaard'

+Type (/architectuur/gegevenswoordenb.)
+Beschrijving
+Toelichting
+Werkingsgebied
+Toepassingsgebied
+Externe verwijzing
+Contactpersoon
+Niveau van interoperabiliteit
+Functionaliteit
+Nationaal/internationaal
+Versie

Begrip

+Definitie
+Toelichting
+Bron

Gebruikt

Organisatie

Functie

Norm

+Toepassingsgebied
+Beschrijving
+Toetsmethode
+Verwacht resultaat

Onderwerp

+Type (/katern/subkatern/patroon/beschouwingsmodel)
+Beschrijving

Architectuur Gegevenswoordenboek
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Toelichting per element 

Standaarden  

Voor de beschrijving van standaarden nemen we als basis de eigenschappen op zoals Forum en 

College Standaardisatie (FS/CS) die heeft vastgesteld. In het geval van NORA zullen de lijsten 

met ‘gebruikelijke standaarden’ en ‘standaarden voor Pas Toe of Leg Uit’ worden overgenomen 

om dubbeling te voorkomen, waarna binnen de NORA-wiki relaties met andere elementen (zoals 

bouwstenen) gelegd kunnen worden. 

 

Ook standaarden die niet als algemeen geldend voor de overheid zijn opgenomen door FS/CS 

kunnen in de NORA-wiki worden opgenomen. Standaarden kunnen gekoppeld worden aan 

contactpersonen en beheerorganisaties wanneer van toepassing, bij in Nederland beheerde 

standaarden. 

Bijzondere ‘standaarden’: gegevenswoordenboeken en architecturen 

Gegevenswoordenboeken en (dochter-)architecturen zijn in essentie standaarden en worden op 

de zelfde manier beschreven, waarbij een deel van de eigenschappen niet verduidelijkt behoeft te 

worden. Daarnaast zal in de kop ‘gegevenswoordenboek’ respectievelijk ‘architectuur’ staan in 

plaats van ‘standaard’ en wordt vanzelfsprekend niet verwezen naar het Forum Standaardisatie. 

Bouwstenen 

Voor bouwstenen zijn twee bronnen richtingevend: 

• Releasekalender iNUP 

• I-Atlas 

Het aantal eigenschappen dat hieraan toegekend kan worden als attributen is beperkt. 

Principes 

Verandering: basisprincipes en afgeleide principes worden als één type element gezien. Bovenaan 

een principe is wel duidelijk of het een basisprincipe of afgeleid principe betreft wat gecodeerd 

wordt in de eigenschap ‘type uitspraak’.2 Dit geeft ook ruimte aan NORA dochters om andere type 

uitspraken te gebruiken, zoals regel, voorschrift, richtlijn. 

Dochters kunnen naar wens ook andere typen uitspraken opnemen, waarbij ze bij voorbeeld 

onderscheid kunnen maken tussen normatieve en niet-normatieve uitspraken. 

Implicaties 

Implicaties zijn een eigenschap van principes conform TOGAF. Verandering: implicaties worden 

niet meer als attribuut opgenomen, maar worden als elementen genoemd. Dit geeft de 

mogelijkheid om meer te filteren, zoals ook beschreven bij ‘clustering per katern’; een implicatie 

kan specifiek zijn voor een katern of, in overerving in een dochter, specifiek zijn voor een sector. 

 

Archimate maakt hierbij onderscheid tussen requirements en constraints3. Deze komen 

grotendeels overeen, maar hebben als verschil dat een requirement ‘positief’ is en een constraint 

‘negatief’: ‘het moet’ versus ‘het mag niet’. Daarom willen we deze als één element ‘implicatie’ 

opnemen, met in het attribuut het onderscheid. In het Nederlands kan dit ‘Beperking’ en ‘Eis’ zijn. 

 

Het is onze visie dat vanuit requirements en constraints zal worden verwezen naar bouwstenen 

en standaarden (bv: de eis dat DigiD gebruikt wordt als burgers zich moeten identificeren). 

 
  

                                                
2
 Dit betreft ook nieuwe functionaliteit van de wiki, tegelijk met het ‘aantrekkelijker weergeven’ van principes 

in ‘kaarten’ zoals bekend van de vorige, gedrukte NORA versies. 
3
 Zie Archimate 2, Motivation Extension: H 10.2.5 en 10.2.6 

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/chap10.html  



  
 Pagina 4 van 4 

 

Eigenschappen die aan implicaties toegekend kunnen worden zijn dan: 

• Naam 

• ID-nummer 

• Type 

• Korte stelling 

• Rationale 

• Beschrijving 

• Functiegebied 

• Categorieën 

Normen 

Normen zijn meetbare aspecten van implicaties, waarmee getoetst kan worden of hieraan 

voldaan wordt. Organisaties kunnen normen gebruiken om te controleren of hun diensten nog 

bijdragen aan de bedoelde principes. 

Voorbeelden 

Theoretische voorbeelden als gebruiksscenario en praktijkvoorbeelden ter inspiratie kunnen 

worden opgenomen zonder normatief karakter. 

Naast ‘type voorbeeld’ en een verwijzing naar een beschrijvende website, bevatten deze enkel 

een beschrijvende tekst. 

Uitspraken in het algemeen 

Principes en normen behoren tot ‘motivational elements’ samen met doelen en drijfveren. In 

NORA wordt dit laatste momenteel niet verder ontwikkeld en dient slechts als groepering. Bij 

signaal van gebruikers dat hier verduidelijking in nodig is kan dit worden opgepakt. 

Onderwerp 

Een ‘onderwerp’ vormt een toegankelijke benadering van een natuurlijk onderwerp, zoals “wat is 

er nodig bij de front-office” of specifiek “waar moet ik op letten bij de beveiliging bij een website”. 

Het is te zien als een hoofdstuk, wat doorverwijst naar elementen uit de NORA, zoals standaarden 

en principes. Dit zijn elementen, met een definitie die we binnen architecturen willen 

hergebruiken en een format voor de beschrijving van dit type element. 

 

 

 

 


