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Samenvatting 

Er is in de afgelopen decenia een veelheid van methodes voor informatiesysteemontwikkel
ing voorgesteld en een aantal daarvan wordt in de praktijk gebruikt. Dit is op zichzelf geen 
probleem, ware het niet dat er nog weinig inzicht bestaat in de onderliggende struktuur van al 
deze methodes, zodat een analytisch raamwerk, waarbinnen methodes vergeleken en geevalueerd 
kunnen worden, ontbreekt. Dit is een probleem voor zowel het onderwijs in methodes, de 
theorievorming over methodes, als de praktijk van systeemontwikkeling. In dit artikel wordt 
een analytisch raamwerk voor methodes voor informatiesysteemontwikkeling gegeven, dat uit 
een klein aantal algemeen toepasbare principes afgeleidt wordt. Dit raamwerk wordt gebruikt 
om een drietal groepen methodes te identificeren, methodes voor ontwikkeling, modellering en 
projectmanagement. Scheiding van deze methodes is nuttig voor de theorievorming rond methodes, 
voor de praktijk waarin methodes toegepast worden en voor het onderwijs in methodes. Het artikel 
besluit met enige opmerkingen over het gebruik van het gepresenteerde analytische kader voor de 
evaluatie van methodes, voor method engineering en voor de identificatie van verschillende soorten 
functies in de automatisering. 

1 Inleiding 

In de laatste tien jaar is het aantal methodes voor informatiesysteemontwikkeling sterk gegroeid, 
met name door de toevoeging van nieuwe, object-georienteerde methodes [8, 10, 27, 40, 55, 57]. 
Veel van de nieuw voorgestelde methodes hergebruiken oude ideeen door ze een iets andere naam 
te geven, maar bevatten daarnaast wel degelijk nieuwe, en betere, ideeen in vergelijking met hun 
voorgangers. De barokke veelheid aan schijnbaar ongerelateerde methodes vormt een probleem zolang 
nog weinig inzicht bestaat in de onderliggende struktuur en logica van deze methodes. Het is 
bijvoorbeeld voor het onderwijs in methodes van belang uit te stijgen hoven een droge opsomming 
in de trant van "methode A volgt deze stappen, methode B volgt die stappen, methode C doet het 
weer anders". Voor de theorievorming rond methodes is het van belang te achterhalen of er een 
lijn te ontdekken valt in de nieuw voorgestelde methodes en of deze lijn stijgend is in de richting 
van betere kwaliteit. Is er vooruitgang op het gebied van ontwikkelingsmethodes, zoals we dat ook 
verwachten van wetenschappelijke theorien, waarbij elke volgende theorie voortbouwt op vorige theori
en? Tenslotte is het voor de praktijk van systeemontwikkeling belangrijk te weten wat de relatie tussen 
oudere en nieuwere methodes is. Is het mogelijk verschillende methodes in een project te combineren? 
Is de transitie van gestruktureerde naar object-georienteerde methodes mogelijk en kan dit stapsgewijs 
gedaan worden? Zijn de nieuwere methodes iiberhaupt een verbetering op bestaande praktijken? 

Om deze vragen te beantwoorden is het nodig eerst een analytisch kader te scheppen waarin 
meerdere, en zo mogelijk alle, methodes begrepen kunnen worden. 
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Nu is er in de laatste tien jaar het een en ander gedaan op het gebied van de analyse van informatie
systeemontwikkelingsmethodes. Tien jaar geleden verscheen het NGI rapport Methodieken voor Infor
matiesysteemontwikkeling [41], waarin een dertigtal artikelen verschillende aspecten van systeemont
wikkeling bespreekt. In 1989 verscheen een overzicht van 27 methodes [66] en een jaar later verscheen 
een NGGO rapport over 16 methodes voor systeemontwikkeling [47]. Op het internationale vlak 
verschenen de proceedings van de CRIS serie (Comparative research on Information Systems) en van 
de verwante FRISCO conferentie (Framework oflnformation System Concepts) [51, 50, 52, 49, 18, 19]. 
Daarnaast verschenen vergelijkende artikelen in Computer Journal [20, 25, 30, 62, 71] en in MIS 
Quarterly [11, 46]. 

AI deze raamwerken hebben een ander doel dan het zo helder mogelijk presenteren van gemeenschappelijke 
onderliggende principes van methodes. Ret gaat in die raamwerken vaak om evaluatie van methodes, 
om het identificeren van open plekken, of om de relatie tussen de toepasbaarheid van methodes 
en omgevingskarakteristieken. In dit artikel gaat het om een bescheidener doel, het vinden van 
onderliggende principes die het begrip van methodes kunnen verhogen. Weliswaar is het vinden van 
dergelijke principes behulpzaam bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de andere raamwerken, 
maar ik beperk me hier tot de zuiver analytische doelstelling van het vinden van onderliggende 
principes. 

Behalve bij de evaluatie van methodes, is een goede analyse van methodes ook behulpzaam bij 
de synthese van methodes, zoals bijvoorbeeld in het kader van method engineering gepropageerd 
wordt [68]. De onderstaande analyse leidt bijvoorbeeld tot de aanbeveling methodes voor systeemont
wikkeling samen te stellen uit drie soorten ingredienten: methodes voor intervenieren, methodes voor 
modelleren en methodes voor het management van de interventie- en modelleringsprocessen. Aan het 
eind van dit artikel kom ik hierop terug. 

Ter voorbereiding van de analyse wordt in paragraaf 2 systeemontwikkeling onderscheiden van 
conceptuele modellering. In paragraaf 3 wordt de onderliggende structuur van methodes voor sys
teemontwikkeling uiteengezet. Dit wordt toegepast op de methodes ISAC en Information Engineering. 
Paragraaf 4 definieert het onderscheid tussen het management van een proces en de rechtvaardiging 
van het door dat proces opgeleverde product. Dit onderscheid maakt het mogelijk de rol van methodes 
zoals incrementele ontwikkeling en prototyping binnen systeemontwikkeling te begrijpen. Paragraaf 5 
bespreekt tenslotte enkele onderliggende principes van methodes voor conceptuele modellering. In 
het bijzonder wordt het verschil tussen bestandsgeorienteerde- en object-georienteerd modelleren 
besproken. Door ruimtegebrek zal dit slechts kort besproken worden. Paragraaf 7 vat de belangrijkste 
resultaten van dit artikel samen. 

Een korte terminologische opmerking vooraf: Met methode bedoel ik een manier van werken en 
met methodologie bedoel ik de studie van methodes. Een techniek is in dit artikel een vaste werkwijze 
die tot een welomlijnd doelleidt. Er zijn technieken om een tennisbal te serveren, om een ER diagram 
te tekenen, om budgetten te beheren en om mensen te interviewen. Technieken kunnen vaak uit het 
hoofd geleerd worden en tot in de perfectie geoefend worden. Aile technieken zijn methodes, maar 
er zijn methodes die geen techniek zijn: de empirische methode van wetenschappelijk onderzoek is 
bijvoorbeeld geen techniek. Dit artikel is een samenvatting van enkele methodologische hoofdstukken 
van een collegediktaat over systeemontwikkelingsmethodes [70]. 

2 Informatiesysteemontwikkeling en conceptuele modelle-
ring 

Een belangrijk onderscheid dat gebruikt kan worden om informatiesysteemmethodes te begrijpen 
is het onderscheid tussen ontwikkeling en modellering. Modelleren is het zoeken van een correcte 
representatie van een aspect van de wereld, zonder de wereld daarbij te willen veranderen. Ontwikkeling 
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in de meest algemene zin van het woord is het veranderen van de wereld zodat die in een hopelijk 
betere toestand komt. Anders gezegd, modelleren is het verbeteren van onze kennis over de wereld en 
ontwikkelen is het verbeteren van de wereld zelf. In beide bezigheden spelen modellen een belangrijke, 
maar tegengestelde rol: Bij ontwikkeling moet de wereld zich naar een model voegen, dat prescriptief 
gebruikt wordt, terwijl bij modelleren het model zich naar de wereld moet voegen, zodat hier het 
model descriptief gebruikt wordt. 

Het onderscheid tussen modelleren en ontwikkelen uit zich vooral in de logische struktuur van beide 
bezigheden. In de praktijk is systeemontwikkeling is een combinatie van modelleren van en ingrijpen 
in de wereld. Modellering en ontwikkeling zijn met name met elkaar vervlochten als gebruikerswensen 
gespecificeerd moeten worden. De descriptieve vraag bij de specificatie van gebruikerswensen is "zijn 
de wensen goed gemodelleerd?" en de prescriptieve, ontwikkelingsgerichte vraag is "zijn de wensen 
goed?". In de descriptive vraag gaat het om de waarheidswaarde van een model, in de prescriptieve 
vraag gaat het om de vraag of realisatie van de gebruikerswensen inderdaad tot een betere situatie 
leidt. 

Het is belangrijk om tijdens systeemontwikkeling de modellerings- en ontwikkelingsperspectieven 
goed uit elkaar te houden, omdat modelbouwers en ontwikkelaars een geheel andere rol spelen. 
De modelbouwer is een waarnemer die buiten de wereld staat die hij of zij bestudeert, terwijl de 
ontwikkelaar een actor is die in de wereld staat die hij of zij wil veranderen. Dit impliceert tegengestelde 
beroepscodes, namelijk die van een wetenschapper die vaststelt wat de gebruikerswensen zijn, zonder 
voor die wensen verantwoordelijk te zijn en die van een therapeut die (mede) verantwoording draagt 
voor de manier waarop hij of zij de situatie tracht te verbeteren. Bij informatiesysteemontwikkel
ing kunnen deze twee rollen afwisselend door dezelfde persoon of organisatie gespeeld worden. Als 
ontwikkelaar wijzen we de gebruiker op gebreken in zijn of haar wensen, om vervolgens als modelbouwer 
en systeembouwer diezelfde gebruikerswensen toch te modelleren en implementeren. 

Het onderscheid tussen ontwikkeling en modellering is ook belangrijk voor de analyse van de 
logica van methodes. Zoals in de volgende paragrafen beargumenteerd wordt, hebben ontwikkeling en 
modellering een tegengestelde logica. 

3 De regulatieve cyclus van systeemontwikkeling 

Om de logica van ontwikkeling te achterhalen, maken we eerst een vereenvoudigende aanname, die 
we later weer zullen laten vallen. We nemen aan dat de wereld perfect is op een ding na: het te 
ontwikkelen systeem bestaat nog niet. We nemen dus aan dat de ontwikkelaars rationeel zijn, dat 
er voldoende tijd is, dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de ontwikkeling te doen, dat er 
geen verstorende omgevingsfactoren zijn, etc. Dit geeft ons de ruimte om ons te concentreren op de 
essentie van systeemontwikkeling, namelijk dat er een systeem ontwikkeld moet worden. Wat is een 
systeem? 

3.1 Het systeembegrip 

Een systeem definieer ik als een waarneembaar deel van de wereld. Deze wel zeer minimale definitie 
is niet inhoudsloos, want hij sluit abstracte entiteiten zoals getallen, die niet waarneembaar zijn, uit1 . 

Bovendien isoleert deze definitie waarneembaarheid als essentie van het systeembegrip. Hieruit kunnen 
twee beschrijvingswijzes van systemen afgeleid worden. 

Ten eerste impliceert waarneembaarheid dat een systeem gebeurtenissen ondergaat of initieert, 
want het zijn aileen gebeurtenissen die waargenomen kunnen worden. Op zijn beurt impliceert dit 
weer dat een systeem gedrag heeft, dat opgebouwd is uit gebeurtenissen. 

1Getallen hebben nataties die wei waarneembaar zijn. 
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Ten tweede vooronderstelt waarneembaarheid een bepaald nivo van abstractie waarop het systeem 
waargenomen wordt. In het algemeen zijn er verschillende abstractienivo's waarop een systeem 
waargenomen kan worden en dit leidt tot het idee van de structuur van een systeem. In de systeemvisie 
bestaat die structuur zelf weer uit een aantal systemen, die elk in interactie staan met elkaar, net zoals 
het oorspronkelijke systeem (via gebeurtenissen) in interactie staat met zijn omgeving. Zo ontstaat 
op natuurlijke wijze het beeld van de structuur van een systeem als verzameling samenhangende 
subsystemen. 

Dit beeld van systemen, hoewel iets anders geschetst, is bekend van de literatuur over de systeembenadering [17, 
28, 64]. Elk systeem, dus elk waarneembaar dee! van de wereld, heeft een gedrag en een struktuur. 
Systeemontwikkelaars houden zich bezig met een bijzindere klasse systemen, die van de gereedschappen. 
Een gereedschap is een door de mens ontworpen systeem dat een dienst moet leveren aan zijn omgeving. 
Die dienst wordt ook wei functie van het systeem genoemd (zie bv. In't Veld [64]) . De functie 
van een systeem wordt gerealiseerd door het nuttig gedrag van het systeem. Dit betekent dat 
systeemontwikkelaars zich met drie aspecten van de te ontwikkelen systemen moeten bezig houden: 
functie, gedrag en struktuur. Van hieruit is het een kleine stap naar de regulatieve cyclus van sys
teemontwikkeling, zoals in de volgende paragraaf uit de doeken gedaan. 

3.2 De regulatieve cyclus 

Nog steeds onder de simplificerende aanname van een perfecte wereld, is een voor de hand liggende 
methode om een systeem te ontwikkelen de volgende: 

1. Bepaal de gewenste systeemfunctie (d .w.z. de omgevingsbehoeften), 

2. beschrijf het gedrag dat aan deze behoeften beantwoordt, 

3. implementeer dit gedrag. 

Dit betreft achtereenvolgens de functie , het gedrag en de structuur van het systeem. We nemen nu aan 
dat de behoeftebepaling volgens een rationeel keuzeproces gedaan wordt, dat bestaat uit de volgende 
stappen: 

1. Identificeer het op te lassen probleem, 

2. analyseer het probleem, 

3. genereer mogelijke oplossingen, 

4. evalueer de oplossingen, 

5. kies een oplossing. 

Deze rationele keuzecyclus is bekend uit de beslissingstheorie, met name die van Simon [59]. Hij is 
in de kunstmatige intelligentie bekend onder de naam means-end analysis [60] . Mintzberg [42] gebruikt 
dezelfde cyclus als onderliggende, logische structuur van schijnbaar ongestructureerde beslissingsprocessen. 

Als we nu aannemen dat de behoeftebepaling volgens het genoemde rationeel keuzeproces gedaan 
wordt, ontstaat de regulatieve cyclus van systeemontwikkeling (figuur 1). 

De regulatieve cyclus is de logica van ontwikkelprocessen in het algemeen, dus van processen die 
de wereld in een betere toestand proberen te brengen, en is niet beperkt tot informatiesysteemont
wikkeling. De cyclus van figuur 1 is een variant van de regulatieve cyclus die volgens Van Strien [61] 
de onderliggende logica is van therapeutisch handelen in de psychologie, geneeskunde, bedrijfskunde, 
politiek en in andere praktijkwetenschappen. Hij heeft bijna dezelfde structuur als Schein's process 
consultancy cyclus [56]. Ook is hij vrijwel identiek aan de systems engineering methode, die na 
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• 
1. Behoeftebepaling. 

(a) Identificeer de redenen voor ontwikkeling. 

(b) Analyseer de huidige situatie, de gewenste situatie, en hun verschil. 

(c) Genereer mogelijke ingrepen die het verschil verkleinen. 

(d) Evalueer de handelingsalternatieiten. 

(e) Kies een handeling. 

2. Conceptuele modellering. Maak een expliciet model van het gewenste systeemgedrag, zodat 
het geTmplementeerd kan worden. 

3. lmplementatie. Ontwerp en realiseer de structuur van het systeem. 

Figuur 1: De regulatieve cyclus van rationele systeemontwikkeling. 

de tweede wereldoorlog gebruikt werd om grate ingenieursprojecten aan te pakken [23]. Het feit 
dat de cyclus zo wijd verbreid is, ondersteunt de bewering dat dit de onderliggende logica is van 
ontwikkelingsprocessen in het algemeen. 

3.3 Toepassing op informatiesysteemontwikkeling 

De regulatieve cyclus is herkenbaar als onderliggende structuur in vele informatiesysteemontwik
kelingsmethodes. Figuren 2 en 3 Iaten zien hoe hij gebruikt kan worden om de onderliggende structuur 
van !SAC [34, 35, 36] en Information Engineering [39] als systeemontwikkelingsmethodes te analyseren. 
Dezelfde analyse is ook uitgevoerd met ETHICS [43], SA/SD [15], SDM [63] en SSADM [16], maar 
het zou te ver voeren de resultaten van al deze analyses hier te presenteren. 

Bij deze analyses wordt duidelijk dat ontwikkelingsmethodes ruwweg het raamwerk van de re-
gulatieve cyclus volgen en deze aanvullen met modelleringsmethoden en -technieken. Geen enkele 
methode is een zuivere ontwikkelmethode of zuivere modelleringsmethode en verschillende methodes 
leggen de nadruk meer of minder op ontwikkeling of op modellering. !SAC en Information Engineering 
leggen de nadruk op het ontwikkelaspect en kunnen daarom als (in de eerste plaats) ontwikkelmethodes 
geclassificeerd worden. In de vergelijking van deze methodes met de regulatieve cyclus laat ik modelleringsaspecten 
zoals activiteitenmodellering of entity-relationship modellering buiten beschouwing. 

Het blijkt dat beide methodes een iteratie door behoeftebepaling bevatten. !SAC splitst de 
behoeftebepaling in een bepaling van het gewenste systeem gedrag (wat doet het systeem) en van 
gewenste systeemkwaliteit (hoe goed doet het systeem dat); een dergelijke tweedeling vinden we 
overigens ook in SSADM. Opvallend is dat Information Engineering geen expliciete taken bevat voor 
het genereren en evalueren van alternatieven voor het informatieplan. Echter, tenzij het ondernemingsplan 
dwingend een informatieplan voorschrijft of tenzij de informatieanalist een genie is, zullen alternatieven 
in de praktijk wei degelijk gegenereerd en geevalueerd worden. 

Als laatste observatie merken we op dat, op dit nivo van abstractie, het essentiele verschil tussen 
!SAC and Information Engineering is dat !SAC probleemgestuurd en Information Engineering norm
gestuurd is. Elke reden voor ontwikkeling bestaat uit het vaststellen van een (als te groat ervaren) 
verschil tussen de huidige situatie en een toepasbare norm. Dit verschil kan ontstaan doordat de 
huidige situatie van de toepasbare norm is gaan afwijken, of omdat de norm gewijzigd is, of door beide 
oorzaken tegelijk. !SAC begint met de vaststelling dat er in een organisatie problemen bestaan, d.w.z. 
dat de huidige situatie af is gaan wijken van de norm op een manier die als storend ervaren wordt. 
Deze afwijking kan ontstaan zonder dat de toepasbare norm verandert. Een ander voorbeeld van een 
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I SAC Regulatieve cyclus 

1. Veranderingsanalyse. 2. Activiteitenstudie. 1. Behoefte bepaling. 

• Maak problemenlijst. ldentificeer (a) ldentificeer de redenen • 
• Maak lijst informatiesubsystemen in voor ontwikkeling. 

van 
probleem nebbers. net gekozen 

;,, lmod .. l 

• Analyseer de problemen. • Analyseer gescniktneid voor (b) Analyseer. 

• Maak activiteitenmodel van automatisering. 

de nuidige situatie. 

• Analyseer doelen. 

• Definieer 
vera nderi ngsbenoeftes. 

• Genereer • Genereer ambitienivo's. (c) Genereer mogelijke acties. 
vera nderi ngsa lternatieven. 

• Maak activiteitenmodel van 
een paar gewenste situaties. 

• Evalueer alternatieven. • Kosten/baten analyse van (d) Evalueer acties. 
ambitienivo's. 

• Kies activiteitenmodel. • Kies ambitienivo. (e) Kies een actie . 

• Coordineer subsystemen. 2. Conceptuele modellering. 

3. Informatie analyse. Specificeer gewenst systeemge-
drag, zodat net geTm plementeerd 

• Specificeer input/output. kan worden. 
• Specificeer datastructu ren . 

• Specificeer 
processtructu ren. 

4. lmplementatie. 3. Implementatie. 

Figuur 2: ISAC en de regulatieve cyclus. 
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• 

Information Engineering 

(Maak strategisch 
ondernemi ngspla n) 

1. 
Informatiestrategieplanning 
(ISP) 

• Ana lyseer strategisch 
ondernem ingspla n. 

• Analyseer huidige technische 
and organ isatorische 
infrastructuur. 

• Maak 
informatieplan . 

voorlopig 

• Analyseer 
huidige en geplande infor
matiesystemen . 

• Bepaal informatiebehoeften 
en prioriteiten . 

• Maak informatieplan. 

• Bepaa l informatiestrategie en 
plan follow-up project. 

Regulatieve cyclus 

1. Behoeftebepaling. 
(a) ldentificeer de redenen voor 

ontwikkelinlt. 

(b) Analyseer redenen 
ontwikkeling. 

(c) Genereer alternatieven 

(d) Evalueer alternatieven 

(e) Kies een actie. 

voor 

2. Analyse van 2. Conceptuele modellering 

informatiegebieden (BAA) 
• Analyseer huidige systemen . 

• Specificeer gewenste 
systemen . 

• Verifieer ontwerp door huidge 
en gewenste systemen te 
vergelijken . 

• Plan follow-up project . 

3. 
Informatiesysteemontwerp 
(BSD) 

• Specificeer 
i mplementatiestructu ren . 

• Plan follow-up project. 
4. Technisch ontwerp en 
constructie (TD & C) 
5. Conversie 
6. Productie 

3. lmplementatie 

Figuur 3: Information Engineering en de regulatieve cyclus . 
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probleemgestuurde methode is ETHICS, dat gericht is op de reductie van operationele problemen die 
werknemers in het werkproces ervaren. Kansen of bedreigingen die vanuit de omgeving op het bedrijf 
af komen en reorganisaties vallen ook onder "problemen", omdat in al deze gevallen het feitelijke 
gedrag van een organisatie verbeterd kan of moet worden ten opzichte van een norm die ongewijzigd 
kan zijn. 

In norm-gestuurde ontwikkeling is er altijd sprake van een normwijziging. Information Engineering 
begint bijvoorbeeld met de vaststelling dat er in een organisatie nieuwe normen van toepassing zijn 
in de vorm van een nieuwe of bijgestelde bedrijfsstrategie. Ontwikkelingsprocessen kunnen zowel 
normwijzigingen als problemen als oorzaak hebben. De aanwezigheid van een of beide van deze 
soorten oorzaken is van grote invloed op de keuze van de te gebruiken methodes en technieken tijdens 
de behoeftebepaling. 

Door systeemontwikkelingsmethodes te analyseren volgens het schema van de regulatieve cyclus, 
worden ze op een vergelijkbare noemer gebracht en is een kader geschapen waarbinnen methodes 
vergeleken en eventueel gecombineerd kunnen worden. Het zou binnen het kader van dit artikel te 
ver voeren om dit voor andere methodes te doen en het resultaat van de integratie telaten zien. Het 
resultaat van integratie is elders vastgelegd (70]. 

4 Rechtvaardiging versus procesmanagement 

4.1 De rol van managementsmethodes 

We kunnen het systeemontwikkelingsprocess zelf zien als een systeem - een waarneembaar deel van 
de wereld - met een gedrag en een implementatie. Het ideale gedrag van het ontwikkelingspro
ces, de norm waaraan het systeem onderhevig is, is dat van de regulatieve cyclus. Als we nu de 
aanname van een perfecte wereld laten vallen, dan moeten we rekening houden met het verschijnsel 
dat het ontwikkelingsproces aileen maar geimplementeerd kan worden met beperkte middelen en 
dat de implementatie geplaatst wordt in een omgeving waar verstorende invloeden van uit kunnen 
gaan. Beperktheid van middelen betekent dat we om moeten gaan met een beperkte beschikbare 
hoeveelheid tijd, geld, mensen, software etc. en dat de beschikbare mensen niet allemaal even rationeel 
en intelligent zijn. We zullen ook rekening moeten houden met verstorende omgevingsinvloeden zoals 
politieke druk, tegenwerking, commerciele druk, faillissement van leveranciers, prijswijzigingen, etc. 
Dit kan tot gevolg hebben dat allerlei paden door de regulatieve cyclus gevolgd worden. Sommige 
taken worden mischien overgeslagen (conceptueel modelleren), anderen worden in omgekeerde volgorde 
gedaan (evaluatie van de handelingsalternatieven nadat de keuze gemaakt is) en soms zijn er iteraties 
nodig (tijdens implementatie wordt ontdekt dat de definitie van eisen, geproduceerd door behoeftebepaling, 
fouten of onmogelijkheden bevat). Dit is geen reden om de regulatieve cyclus overboard te gooien; de 
regulatieve cyclus blijft de essentie van ontwikkeling, de logica die aan rationele ontwikkelingsprocessen 
ten grondslag ligt. 

In plaats van de regulatieve cyclus overboard te gooien, moeten we die aanvullen met methodes om 
met beperkte middelen en een potentieel storende omgeving om te gaan, d.w.z. met managementsme
thodes. Voorbeelden hiervan zijn methoden en technieken voor planning, budgettering, risicoanalyse, 
voortgangsbewaking, rapportage, interviewen, vergaderen, personeelsmanagement, conflicthantering, 
onderhandelen, etc. etc. 

Veel van deze methodes zijn technieken, d.w.z. recepten die, als ze gevolgd worden, met een zekere 
mate van zekerheid een bepaald resultaat realiseren. Belangrijker is echter dat de genoemde methodes 
voor elk sociaal proces gebruikt kunnen worden dat met eindige middelen en een potentieel storende 
omgeving te maken heeft en naar een doel toe werkt. Het merendeel van de managementmethodes kan 
beschreven worden onafhankelijk van het type proces waarin ze toegepast kunnen worden. Omgekeerd 
is het mogelijk systeemontwikkelingsmethodes te beschrijven zonder aan managementsmethodes te 
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refereren. Alle geanalyseerde ontwikkelingsmethodes bevatten echter specifiek ad vies voor het management 
van het ontwikkelingsproces, dat betrekking heeft op bijvoorbeeld de structuur van de projectgroepen, 
de gewenste graad van gebruikersparticipatie, de momenten waarop aan de stuurgroep gerapporteerd 
moet worden, de wijze waarop enquetes gehouden moet worden, etc. De beschrijving van ontwikkelingsmethodes 
wordt echter vereenvoudigd worden als de managementsaspecten er uit weggelaten worden. Dit doet 
de flexibiliteit toenemen waarmee managementsmethodes met de regulatieve cyclus gecombineerd 
kunnen worden. 

4.2 De rol van de regulatieve cyclus 

Het feitelijke ontwikkelingsproces zal in het algemeen een andere structuur hebben dan het ge
idealiseerde proces van de regulatieve cyclus. Desondanks is het aan te bevelen om de regulatieve cyclus 
te volgen, omdat dit helpt bij het management van het ontwikkelingsproces. Parnas en Clements [53] 
de volgende redenen om een ontwikkelmethode te volgen: 

Een ontwikkelmethode verschaft een stappenplan volgens welke het ontwikkelproces gepland kan 
worden en in termen waarvan de voortgang bewaakt kan worden. Bovendien kan een budget voor 
het proces pas opgesteld worden als we beschikken over een model van het proces in termen van een 
aantal discrete stappen - een methode dus. Een bij alle partijen bekende methode is ook nuttig voor 
externe en interne reviews van het ontwikkelingsproces. Ook vereenvoudigt het de bemensing van het 
ontwikkelingsproject, omdat nieuwe projectleden snel in termen van de methode op de hoogte gebracht 
kunnen worden van de huidige toestand van het project. We kunnen deze redenen samenvatten onder 
het motto dat ze de bestuurbaarheid van het ontwikkelingsproces vergroten. 

Genoemde redenen zijn van toepassing op elke methode voor ontwikkeling, hoe slecht die methode 
ook is. Twee argumenten die spreken voor het gebruik van de regulatieve cyclus zijn de volgende. 
Ten eerste bevat de regulatieve cyclus een eenvoudige onderverdeling in taken die de ontwikkelaar 
helpt in het maken van de volgende stap in het ontwikkelingsproces. De scheiding tussen functie, 
gedrag en structuur helpt de ontwikkelaar een het complexe probleem van systeemontwikkeling in 
modulaire subproblemen te verdelen. Met andere woorden, het volgen van de rationele keuzecyclus 
bij de bepaling van de gewenste systeemfuncties helpt de ontwikkelaar, die niet in een keer de beste 
oplossing ziet, om toch een goede oplossing te vinden. 

De tweede en belangrijkste reden waarom juist de regulatieve cyclus, en geen andere, van nut 
is in ontwikkeling, is dat het een goede structuur geeft van een rechtvaardiging van het product 
van ontwikkeling. De regulatieve cyclus is de onderliggende logica van het ontwikkelproces. Een 
schriftelijk rapport dat het proces beschrijft alsof het de regulatieve cyclus gevolgd heeft verhoogt het 
vertrouwen van de sponsors en probleemhebbers dat inderdaad een efficiente en effectieve oplossing 
-gelmplementeerd is. Een dergelijk rapport kan geconstrueerd worden zonder dat de regulatieve cyclus 
feitelijk gevolgd wordt, maar vereist wei dat elk van de taken in de cyclus feitelijk gedaan is, zij het 
mogelijk in een andere volgorde en met vele iteraties. Die volgorde en iteraties zijn onzichtbaar in 
het rapport. Dit is de essentie van wat Parnas en Clements "faking a rational development process" 
noemen [53]. Het is ook de essentie van wat in de wetenschapsfilosofie rationele reconstructie genoemd 
wordt, de presentatie van een mogelijk chaotisch verlopen proces waarin wetenschappelijke theorieen 
ontdekt werden, also£ het op een rationele manier plaatsgevonden heeft [31, 32]. 

Echter, om een rationele reconstructie van het ontwikkelproces volgens de regulatieve cyclus 
mogelijk te maken, is het verstandig vanaf het begin de regulatieve cyclus te proberen te volgen. 
De rol van de regulatieve cyclus is dus dat het een norm is die op het ontwikkelproces van toepassing 
is, en de rol van managementsmethodes is het feitelijke proces zo dicht mogelijk naar die norm te 
sturen. Samenvattend: de rol van de regulatieve cyclus in systeemontwikkeling is het vergroten van 
de bestuurbaarheid van het proces, het beheersbaar maken van de complexiteit van het ontwikkel
ingsproces, en het verbeteren van de kwaliteit van de rechtvaardiging van het product van systeem
ontwikkeling. 
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4.3 Paden door de regulatieve cyclus 

Een ontwikkelproces zal in het algemeen een pad door de regulatieve cyclus volgen dat afwijkt van een 
rechte lijn. De kritiek op een lineaire ontwikkelingsmethode, namelijk dat daarin geen iteratie mogelijk 
is, is bekend [1]. In een analyse van 25 strategische beslissingsprocessen observeerden Mintzberg, 
Raisinghani en Theoret [42) bijvoorbeeld zeven verschillende soorten paden door de rationele keuzecyclus. 
Het gevolgde pad werd bepaald door omgevingskarakteristieken, de hoeveelheid beschikbare middelen, 
en door karakteristieken van de beslissing. We hebben al gezien dat prescriptieve methodes zoals ISAC 
en Information Engineering niet een lineair pad door de regulatieve cyclus aanbevelen maar een iteratie 
door behoeftebepaling bevatten. 

Het is mogelijk om een aantal alternatieven voor lineaire ontwikkeling te beschrijven als paden 
door de regulatieve cyclus. Bekend is bijvoorbeeld de incrementele methode, gepropageerd door onder 
andere Gilb (21) en gebaseerd op Lindblom's filosofie van het incrementalisme (33). Hierin wordt vele 
keren door de regulatieve cyclus geitereerd, waarbij de eerste keer globaal het gewenste systeemgedrag 
vastgesteld wordt en aile volgende keren een zo klein mogelijk nuttig increment van het gewenste 
gedrag gerealiseerd wordt. Realisatie van een increment kan bijstelling van de globale doelstelling 
tot gevolg hebben. Voor de voordelen van deze aanpak verwijs ik naar Lindblom en Gilb. Hier zij 
opgemerkt dat incrementele ontwikkeling niets anders is dan een reeks interaties door de regulatieve 
cyclus, waarbij elke iteratie een klein nuttig increment realiseert. 

Een andere bekende aanpak is prototyping, dat twee varianten kent. In throw-away prototyping 
wordt een experimentele versie van het gewenste systeem gemaakt die een aantal van de gewenste 
aspecten bevat, maar niet allemaal. De achtereenvolgende productie van weggooi-prototypes is een 
iteratie over de behoeftebepaling; of precieser, de constructie van weggooi-prototypes is een manier om 
de alternatieve oplossingen tijdens de behoeftebepaling te genereren en evalueren. Nadat een oplossing 
gekozen is, volgt een lineair proces van conceptuele modeilering en implementatie. In evolutionaire 
prototyping wordt door de hele regulatieve cyclus geltereerd, totdat het opgeleverde systeem voldoet 
aan de gebruikerswensen. Het verschil met incrementele ontwikkeling is dat tijdens elke iteratie aan 
het hele systeem gewerkt wordt, in plaats van aan kleine nuttige deelsystemen. De voor- en nadelen 
van deze aanpak worden beschreven door bijvoorbeeld Agresti [2) en van Vliet [65] . Het gaat ons 
hier niet om een evaluatie van deze benaderingen, maar om de vaststelling dat deze aanpakken geen 
fundamentele afwijking van de regulatieve cyclus bevatten. Integendeel, ze begrepen kunnen worden 
in termen van de regulatieve cyclus als het kiezen van een pad door de cyclus. 

Een laatste voorbeeld is de spiraalmethode van Boehm [6). De spiraalmethode probeert de voordelen 
van incrementele ontwikkeling, prototyping en lineaire ontwikkeling te combineren en voegt een 
element van risicomanagement toe. Figuur 4 analyseert de spiraalmethode als een opeenvolging van 
iteraties door de regulatieve cyclus. Duidelijk is dat de spiraalmethode, naast regulatieve taken, ook 
projectmanagementstaken bevat, zoals risicoanalyse en planningstaken. Wederom illustreert dit dat 
de regulatieve cyclus gebruikt kan worden om de onderliggende, logische structuur van methodes te 
analyseren. 

5 Analyse van modelleringsmethodes 

Paragraaf 2 begon met systeemontwikkeling en conceptuele modeilering tegen over elkaar te zetten. 
Het contrast tussen deze twee activiteiten bestaat echter aileen op logisch nivo, want modellering 
maakt deel uit van het gehele ontwikelingsproces, zowel als onderdeel van de behoeftebepaling, als 
conceptuele modeilering, en als onderdeel van implementatie. In deze paragraaf ga ik kort in op het 
logische contrast tussen ontwikkeling en modeilering. Ik beperk me hierbij tot conceptueel modelleren, 
waaronder ik versta de expliciete, implementatieonafhankelijke specificatie van de oplossing die bij de 
behoeftebepaling gekozen is (zie figuur 1). Voorbeelden van methodes voor conceptuele modeilering 
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I Spiraa l methode Regulatieve cyclus 

1. Bepaa l doelstell ing van het dee I van het 
systeem dat in deze iteratie verder uitgewerkt 1. Behoeftebepaling. 

moet worden (perform a nee, funct iona liteit , (a) Analyseer de redenen voor ontwikkel ing. 
wijzigbaarheid , etc.). 

2. Bepaal mogelijke manier om dit dee I te 
im plementeren (ontwerp A, ontwerp 8 , (c) Genereer mogel ijke oplossingen . 
hergebruik , kopen , etc.). 

3. ldentificeer beperkingen op de alternatieven 
(b) Analyseer gewenste situatie . 

(kosten , tijdspad , interfaces, etc.) 

4. Evalueer alternatieven ten opzichte van 
(d) Evalueer alternatieven . 

doelstellingen en beperkingen . 

5. ldentificeer risico's van elk alternatief. (b) Genereer alternatieve oplossingen . 

6. Evalueer risico 's. (d) Eva lueer alternatieven . 

7. Kies een strategie 
die de risico 's van dese iteratie door de cy-
clus min imaliseert (prototyping, evolutionaire (e) Kies een oplossing. 
ontwikkeling, gebruik van questionnaires, 
simulatie, benchmarking, etc.). 

3. Conceptuele modellering. 
8. Voer de strategie uit . 

4. lmplementatie. 

9. Plan de volgende iteratie door de cyclus . (ldentificeer het volgende te ontwikkelen increment.) 

Figuur 4: De spiraalmethode als opeenvolgende iteraties door de regulatieve cyclus. 
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1. Identificeer de redenen voor modellering (Observatie van de te modelleren verschijnselen). 

2. Analyseer de observaties. (Inductie). 

3. Genereer mogelijke hypothesen, d.w.z. conceptuele modellen die de kenniskloof opvullen 
(Inductie). 

4. Evalueer de hypothesen (Deduceer waarneembare consequenties en test die consequenties). 

5 . Kies een hypothese. 

6. Integreer met bestaande kennis. 

Figuur 5: De empirische cyclus. 

zijn Entity-Relationship modelleren [4, 9], NIAM [48], activiteitenstudie (gebruikt in ISAC), data 
flow modelleren (gebruikt in SASD, Information Engineering, SSADM en andere ontwikkelmethodes), 
SADT [38, 54] en de eerste twee fases van Jackson System Development (JSD) [26]. Sommige van 
deze methodes worden overigens ook vaak bij de behoeftebepaling gebruikt om de gewenste situatie 
te schetsen. 

Net zoals bij methodes voor systeemontwikkeling beperkt bijna geen enkele modelleringsmethode 
zich zuiver tot conceptuele modellering. Veel methodes bevatten ook ontwikkelingstaken en managementstaken. 
Het is aan te bevelen in de presentatie van methodes alleen zuivere ontwikkelingsmethodes, modelleringsmethodes 
of managementsmethodes te beschrijven en, volgens goede modulariteitsprincipes, de interfaces tussen 
deze soorten methodes tot het noodzakelijke te beperken. Dat bevordert de begrijpelijkheid van de 
presentaties en verhoogd de fl.exibiliteit waarmee verschillende methodes gecombineerd kunnen worden. 

Voor de analyse van methodes voor conceptuele modellering is het nuttig onderscheid te maken 
tussen de methode die gevolgd moet worden om een model te produceren en de structuur van het 
opgeleverde model. Dit gebeurt in de volgende twee paragrafen. 

5.1 De empirische cyclus van conceptueel modelleren 

In paragraaf 2 is opgemerkt dat ontwikkeling en modellering een tegengestelde logica hebben. Ontwikkeling 
is een paging tot verbetering van de toestand van de wereld, modellering is een paging tot verbetering 
van de toestand van onze kennis over de wereld, in het bijzonder van onze kennis van het gewenste 
systeem. Als we nu aannemen dat de wereld perfect is, behalve dat we nog een kennisachterstand 
hebben, dan kunnen we een rationele methode geven voor het wegwerken van die kennisachterstand: 
de empirische cyclus. De empirische cyclus is een bekende structuur uit de filosofie van de empirische 
wetenschappen [29, 44]. Figuur 5 beschijft de empirische cyclus zodanig dat de overeenkomst en het 
verschil met de regulatieve cyclus naar voren komt. 

Met enige moeite kunnen we hier de methodologische structuur van conceptuele modelleringsmethodes 
ontwaren. De observaties die aan het begin van de cyclus gepleegd worden bestaan meestal uit 
interviews, enquetes en participerende observatie en natuurlijk uit het lezen van relevante documenten, 
zoals de definitie van eisen die door de behoeftebepaling geproduceerd is. Hieruit wordt door inductiemethodes 
een conceptueel model van het gewenste systeem gebouwd. Voorbeelden van inductiemethodes zijn 
natuurlijke taalanalyse (om bijvoorbeeld entiteiten en relaties te vinden), essential system analysis (in 
Structured Analysis) en de analyse van gewenste systeemtransacties. Met behulp van evaluatiemethodes 
wordt vervolgens de validiteit van het model getest. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van 
populatiediagrammen (NIAM), walkthroughs (Structured Analysis) en moderne animatietechnieken 
die het model op een intuitief begrijpelijke manier tot leven wekken [13, 22]. 

Het feitelijke modelleringsproces verloopt vaak niet zo rationeel als de empirische cyclus voorschrijft 
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en net zoals bij ontwikkelingsprocessen wordt dit veroorzaakt door de beschikbaarheid van slechts 
eindige middelen en de invloeden van een potentieel storende omgeving. Bovendien is conceptuele 
modellering niet zo onthecht en rationeel als wetenschappelijk onderzoek is, of zou kunnen zijn, omdat 
het plaats vindt in de context van ontwikkeling. De lijn tussen het modelleren van wensen ( een 
descriptieve bezigheid) en het vormen van wensen (een prescriptieve bezigheid) is soms dun. Een 
van de oorzaken van dit probleem is dat het gebruikerswensen zijn die gemodelleerd worden. Als een 
bestaand systeem gemodelleerd zou worden, dan ligt het voor de hand om, bij een verschil tussen het 
model en het systeem, het model aan te passen aan het systeem en niet omgekeerd. Omdat echter 
wensen gemakkelijker gewijzigd kunnen worden dan een bestaand systeem gewijzigd kan worden, 
bestaat bij de modellering van gebruikerswensen het gevaar dat in de validatie van het model de 
wensen aan het model aangepast worden in plaats van andersom. Het descriptieve model wordt dan 
behandeld als een prescriptief model en modellering slaat om in ontwikkeling. De zaak wordt nog 
erger omdat in deze ontwikkeling niet de definitie van eisen de te realiseren norm is, maar een fout 
conceptueel model. 

Een kernprobleem hier is dat het gemodelleerde systeem nog niet bestaat: Het model zal juist als 
specificatie gaan dienen voor de implementatiefase. De oorzaak van dit probleem is gelegen in het 
feit dat de empirische cyclus geplaatst wordt binnen de regulatieve cyclus. Omdat het gemodelleerde 
systeem nog niet bestaat, kan validatie van de correctheid van het model niet bestaan uit experimenten 
met het systeem. Dit verklaart het gebruik van validatiemiddelen zoals walkthroughs en animatie, 
waarin het model op een levendige en intuitief begrijpelijke wijze gepresenteerd wordt, zodat het door 
domeinspecialisten te valideren is. 

Dit alles neemt niet weg dat de modelbouwer observaties zal moeten doen, hypotheses moet 
genereren over het juiste model en die hypotheses zal moeten verifieren met de opdrachtgever of 
domeinspecialist. Bovendien zal een goede rechtvaardiging van de correctheid van het model de vorm 
aannamen van de empirische cyclus: op welke observaties is het model gebaseerd, welke validaties 
zijn er op uitgevoerd, etc. De rol van de empirische cyclus ten opzichte van rechtvaardiging van het 
resultaat- een conceptueel model- is volstrekt analoog aan de rol van de regulatieve cyclus bij de 
rechtvaardiging van het resultaat van ontwikkeling. 

5.2 Bestandsgeorienteerde en objectgeorienteerde modelstructuren 

Opvallend is dat de empirische cyclus slechts een bescheiden rol speelt in conceptuele modelleringsmethodes. 
Een centrale rol speelt daarentegen de definitie van de structuren die door de verschillende methodes 
in de werkelijkheid herkend worden. Er zijn modelleringsmethodes die aileen de toestandsruimte 
van een systeem representeren (Entity-Relationship, NIAM), anderen die zich op de interfaces van 
systemen concentreren (Data flow modellering) en weer anderen die zich op het gedrag van systemen 
concentreren (JSD). Het is op het punt van de vergelijking van modelstructuren dat de uitdaging 
voor methodenanalyse en -integratie het grootst is. Het zou in het kader van dit artikel te ver voeren 
een gedetailleerde analyse van de modelstructuren te geven die in verschillende modelleringsmethodes 
gebruikt worden. Een dergelijke analyse gee£ ik elders [69, 70]. 

Hier wil ik opmerken dat de mogelijkheden voor integratie van verschillende soorten modelstructuren 
beperkt is, maar dat door een gedetailleerde analyse van de structuren verschillende groepen methodes 
geidentificeerd kunnen worden, waarbinnen integratie mogelijk is. Twee van zulke groepen zijn de 
bestandsgeorienteerde en de object-georienteerde modelleringsmethodes. Beide soorten methodes 
partitioneren het gewenste systeem in subsystemen, maar ze doen dit op een verschillende manier. 

Een bestandsgeoriiinteerd model van een gegevensverwerkend systeem representeert het systeem 
als een verzameling van twee soorten subsystemen, activiteiten en verzamelingen. Een activiteit 
transformeert gegevens of materiaal maar heeft geen geheugen die een enkele transformatie overstijgt. 
Een verzameling daarentegen bevat gegevens of materiaal, maar voert geen transformaties uit. De 
naam "bestandsgeorienteerd" geeft aan dat gegevensverzamelingen, d.w.z. bestanden, een centrale 
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rol in deze benadering spelen. De interfaces tussen de activiteiten en verzamelingen zijn flows van 
gegevens of materiaal. Voorbeelden van de bestandsgeorienteerde aanpak zijn data flow modellen 
(gebruikt in aile vormen van Structured Analysis, in SSADM, in Information Engineering, en zelfs in 
enkele object-georienteerde methodes) en activiteitenmodellen (gebruikt in ISAC). Oudere vormen van 
bedrijfsanalyse, zoals process flowcharts en forms flowcharts [12], vallen ook onder deze benadering. 

In een object-georienteerd model van een gegevensverwerkend systeem wordt het systeem gerepresenteerd 
als een verzameling subsystemen die zowel activiteit als geheugen kunnen hebben. Deze systemen 
heten objecten en representeren meestal objecten uit de wereld die door het gegevensverwerkende 
systeem gerepresenteerd worden. Voorbeelden van deze benadering zijn JSD, OMT [55] en Objectory [27]. 
Methodes die aileen de toestandsruimte van een systeem modelleren, zoals Entity-relationship modelleren 
en NIAM, kunnen in zowel een bestandsgeorienteerde aanpak gebruikt worden, waar ze de structuur 
van de opgeslagen gegevens representeren, als in een object-georienteerde aanpak, waar ze de statische 
structuur van objecten weergeven. De wijze waarop methodes in beide benaderingen het systeem 
in subsystemen gepartitioneerd wordt, kan echter niet gecombineerd worden. Om deze reden wordt 
bijvoorbeeld het gebruik van data flow modellen in OMT sterk bekritiseerd [24]. De vergelijking 
van modelstructuren van object-georienteerde en object-georienteerde benaderingen is onderwerp van 
actief onderzoek [3, 7, 67, 69]. 

6 Discussie: Method Engineering 

Principes zoals die in dit artikel naar voren gebracht zijn, kunnen behulpzaam zijn bij de analyse van 
methodes zowel als bij hun synthese en bij evaluatie van methodes. Ten behoeve van de synthese 
van methodes in het kader van method engineering is het aan te bevelen de ontwikkelingsaspecten 
strict te scheiden van de modellerings- en managementsaspecten. Reeds enkele jaren bestaat het 
inzicht dat er geen universele ontwikkelingsmethode bestaat, die voor aile omstandigheden geschikt 
is [5, 37]. Dit heeft geleidt tot de contingentiebenadering, waarin omgevingskarakteristieken gebruikt 
worden om een geschikte ontwikkelmethode te kiezen [14, 45, 58]. Method engineering gaat een 
stapje verder, omdat hier verschillende componenten uit een gereedschapsdoos gehaald worden om 
een voor het project geschikte methode in elkaar te zetten [68]. De resulterende methode is niet 
noodzakelijk een klaar op de plank liggende confectiemethode. De regulatieve en empirische cyclus 
kunnen dan als algemene raamwerken functioneren waarbinnen specifieke methodes en technieken 
gebruikt kunnen worden, a! naar gelang de context dat eist. Dit staat dan los van de te kiezen 
managementsmethodes en -technieken, zoals risicoanalyse, planningstechnieken etc. De regulatieve 
cyclus met name is een nog lege gereedschapsdoos met vakjes, waarin gereedschappen gelegd kunnen 
worden. In het vakje behoeftenanalyse kunnen gereedschappen zoals Critical Success Factor analyse, 
sterkte-zwakte analyse, strategic grid analysis en customer resource life cycle analysis gelegd worden, in 
het vakje genereren van alternatieve oplossingen kunnen verschillende vormen van prototyping gelegd 
worden, in het vak conceptueel modelleren kunnen methodes zoals ER modellering, NIAM, data flow 
modellering en object-georienteerde modellering gelegd worden, etc. De rol van de regulatieve cyclus 
is in dit opzicht vergelijkbaar met die van SDM [63]. Zoals gezegd, een harde clobber in dit onderzoek 
is de analyse van mogelijkheden om bestaande methoden en technieken voor conceptueel modelleren 
te combineren binnen een project. Een ander belangrijk probleem waar meer onderzoek naar gedaan 
moet worden is het relateren van de te gebruiken gereedschappen aan omgevingskarakteristieken en 
aan karakteristieken van de beschikbare middelen (kennis- en ervaringsnivo van ontwikkelaars, tijd, 
geld, etc.). 
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7 Samenvatting en conclusies 

In dit artikel is een aantal onderliggende principes van methodes voor systeemontwikkeling en con
ceptuele modellering besproken. Een basisonderscheid bij de analyse van methodes is dat tussen 
voorschrijven en beschrijven, dat wil zeggen tussen ontwikkelen en modelleren. De onderliggende 
structuur van systeemontwikkelingsmethodes is geanalyseerd door onderscheid te maken tussen functie, 
gedrag en structuur en door de bepaling van gewenste systeemfuncties uit te voeren volgens de rationele 
keuzecyclus. Dit Ievert de regulatieve cyclus op als onderliggende logica van systeemontwikkelingsprocessen. 

Feitelijke processen zullen anders verlopen dan dit ideale plaatje, omdat slechts eindige middelen 
beschikbaar zijn en omdat het proces in een potentieel storende omgeving plaats vindt. Vandaar dat de 
regulatieve cyclus aangevuld moet worden met managementsmethodes die het feitelijke proces naar het 
ideale sturen. Vee! managementsmethodes zijn domeinonafhankelijk, maar enkelen zijn speciaal gericht 
of software-ontwikkeling, zoals incrementele ontwikkeling en prototyping, die Speciale paden door de 
regulatieve cyclus voorschrijven. De rol van de regulatieve cyclus in ontwikkelingsprocessen is die van 
een ideaal waarnaar het feitelijke proces gestuurd moet worden en die van een managementhulpmiddel, 
met behulp waarvan het proces gepland, bewaakt, etc. kan worden. Bovendien kan geeft de regulatieve 
cyclus de structuur van een ideale rechtvaardiging van het resultaat van ontwikkeling. De rol van 
managementsmethodes is zodanig met de eindige middelen en de potentieel verstorende omgeving om 
te gaan, dat het feitelijke proces naar het ideale proces gestuurd wordt. 

Analoog aan de regulatieve cyclus voor systeemontwikkeling, hebben we de empirische cyclus voor 
modellering. Dit is een rationele keuzecyclus met als doe! een kennisachterstand te verkleinen. Con
ceptueel modelleren vindt in de praktijk niet zo rationeel plaats als de empirische cyclus voorschrijft, 
gedeeltelijk omdat ook hier eindige middelen en een potentieel storende omgeving hun invloed doen 
gelden, en gedeeltelijk omdat een gewenst, nog niet bestaand systeem gemodelleerd wordt. Het 
modelleren van de wensen is vaak moeilijk te onderscheiden van het vormen van de wensen. Het 
gevaar bestaat dat in de validatie van het model de wensen aan het model aangepast worden in plaats 
van andersom. 

Er is een grote varieteit aan modelstructuren, die niet allemaal met elkaar te combineren zijn. De 
structuren kunnen echter gegroepeerd worden, zodat binnen een groep vergelijkbaar en tot op zekere 
hoogte integreerbaar zijn. Twee belangrijke structuurgroepen zijn bestandsgeorienteerde structuren, 
die geheugenlose activiteiten en passieve geheugens als subsystemen identificeren, en object-geori
enteerde structuren, waarin de subsystemen zowel activiteit als geheugen kunnen hebben. 

Principes zoals de bovenstaande kunnen behulpzaam zijn bij method engineering. Voor method 
engineering is echter meer onderzoek nodig naar de mogelijkheid verschillende modelleringsmethodes 
binnen een project te combineren en naar de relatie tussen omgevingskarakteristieken en de componenten 
van een ontwikkelmethode. Ook voor de evaluatie van methodes, bijvoorbeeld op hun bruikbaarheid, 
is meer nodig dan een lijst van onderliggende principes voor de analyse van methodes. Ook hier kan 
weer opgemerkt worden dat een goede evaluatie van methodes begint met hun analyse. In dat kader 
kan het gebruik van bovenstaande principes behulpzaam zijn bij de evaluatie van methodes. 

Dankbetuiging. Dank is verschuldigd aan Drs. R.B. Feenstra, Prof. Dr. Ir. J .L. Simons en Drs. 
P.A. Spruit, die een eerdere versie van dit artikel van commentaar voorzien hebben, wat tot verbetering 
van inhoud en presentatie leidde . 
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