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xi

Voorwoord

De ontwikkeling van computersystemen is het grote avontuur van de 
moderne tijd. De jungles die we achter ons hebben gelaten, worden 
nu regenwouden genoemd en zijn tegenwoordig een ontmoetingspunt 
voor natuurbeschermers in plaats van jagers; mensen in zakenkostuum 
vliegen met saaie regelmaat over de noordpool en kijken ongeïn-
teresseerd omlaag naar Groenland; de gehaaste toerist merkt grote 
architectonische hoogstandjes nauwelijks op. De natuurlijke wereld 
lijkt aan het begin van de eenentwintigste eeuw veel kleiner te zijn 
geworden. De verovering van de Mount Everest en de grote tochten 
naar de polen lijken niet meer dan onbeduidende fragmenten van de 
geschiedenis.

Het lijkt dus alsof de kunstmatige wereld van computers en software 
de wereld is geworden waar mensen hun verbeelding op richten. 
Terwijl de fysieke wereld in onze verbeelding lijkt te krimpen, lijkt de 
virtuele wereld groter te worden. En die wereld is dan ook de plaats 
waar veel mensen hun energie in steken en waar ze warm voor lopen. 
De tijd en energie van de moderne wereld lijken sterk geconcentreerd 
te zijn op informatietechnologie.

Dit is niet zo poëtisch en fantastisch als het klinkt. In de negentiende 
eeuw spraken grote technische wapenfeiten tot de verbeelding van 
het grote publiek. We zagen toen dezelfde mengeling van triomfen 
en rampen, helden en antihelden, roem en fortuin, schande en verlies 
die we ook vandaag tegenkomen onder de pioniers van de computer-
wereld. Dat is geen reden om te geeuwen en datgene dat nu gaande 
is, af te doen als slechts een herhaling van een patroon. Zonder de 
spoorwegen en wegen die twee eeuwen geleden zijn ontstaan dankzij 
de inspanningen van ingenieurs, zou de wereld er veel slechter aan 
toe zijn, ook al lijken de prestaties van de ingenieurs tegenwoordig 
gewoon en saai. Ooit zal ook informatietechnologie net zo gewoon 
zijn als civiele techniek nu in de ogen van de meeste mensen lijkt. 
Dat moment is echter nog ver weg en u kunt beter tot de voorhoede 
behoren dan achterblijven en u verzetten tegen de vooruitgang.

Er zijn tegenwoordig veel enthousiastelingen die denken dat er geen 
grenzen zijn aan de manier waarop technologie zal worden gebruikt. 
Ze leven bijna in een fantasiewereld van mogelijkheden, als in een 
stripboek. Ze zouden het liefst zien dat onze hersenen werden aan-
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gesloten op internet en onze koelkast zelf boodschappen deed. Maar 
daarnaast zijn er de sceptici die denken dat alle ophef over niet meer 
dan gebakken lucht gaat. En dan zijn er ook nog de pessimisten die 
niets dan rampspoed zien. Dit heeft echter allemaal meer te maken 
met psychologie dan met technologie. Elke nieuwe beweging heeft 
dezelfde mengeling. Ongetwijfeld zal ook de IT-wereld ooit mono-
toon zijn, maar vandaag de dag is zij levendig en opwindend en heeft 
zij dus zowel aanhangers als tegenstanders.

Het heeft geen zin u te vervelen met lange lijsten van de successen van 
de IT-wereld. U hoeft maar om u heen te kijken. Misschien hebt u dit 
boek via internet gekocht en het is vrijwel zeker dat de boekwinkel die 
het boek heeft verkocht, een computersysteem heeft gebruikt om de 
bestelling te registreren en te verwerken. U kunt tegenwoordig moei-
lijk om computersystemen heen. Het feit dat u dit boek hebt gekocht, 
geeft al aan dat u een van de enthousiastelingen bent, tenzij u een 
dwarsligger bent die het boek wil citeren als voorbeeld van moderne 
decadentie en het vervolgens op straat wil verbranden. Het heeft ook 
weinig zin alle mislukkingen op te sommen. Elke IT-er heeft wel een 
favoriet rampenverhaal, leuk om te vertellen. Elke ontwikkeling van 
een computersysteem brengt risico’s met zich mee en risico’s kunnen 
nu eenmaal uitmonden in mislukkingen. Het grootste risico is echter 
geen risico’s te nemen.

Dit brengt ons bij het doel van dit boek. Het ontwikkelen van een 
computersysteem dat voor een praktisch doel zal worden gebruikt, is 
een hele onderneming. Er lopen heel wat paden door deze moderne 
jungle. Avonturiers lopen de kans door slangen te worden gebeten of 
te worden opgejaagd door tijgers, en sommigen worden levend opge-
geten. Tegenwoordig beschikken de medewerkers van veel IT-projec-
ten over weinig meer dan het equivalent van een kompas, machete en 
een ruwe kaart die zij van een gladde verkoper in de handen gedrukt 
hebben gekregen. De afgelopen vijfentwintig jaar ben ik betrokken 
geweest bij het onderzoek en de ontwikkeling van een groot aantal IT-
systemen. Ik heb mijn portie lidtekens en verhalen van mislukkingen 
en successen gehad. Ik heb ook mijn portie lege verkooppraatjes meer 
dan gehad en heb er ook zelf een paar afgestoken. Onderwijl heb ik 
enig gevoel ontwikkeld voor de lay-out van de jungle en voor de bete-
kenis van enkele vreemde geluiden die u daarin kunt tegenkomen. Ik 
ben niet de meest geslaagde avonturier, maar ik heb het wel overleefd 
en kan het navertellen.

Mijn eerste computerprogramma schreef ik in 1973, met behulp 
van Fortran en ponskaarten. Tijdens mijn wiskundestudie had ik het 
geluk dat ik de beste programmeerpraktijken heb geleerd die er op 
dat moment waren. Ik heb Algol geleerd en stapsgewijze verfijning 
zoals Dijkstra, de grote goeroe van die tijd, onderwees. In die tijd 
dacht ik dat ik alles wist dat er maar te weten viel over het schrijven 
van computerprogramma’s. In 1977 begon ik aan mijn eerste baan als 



 Voorwoord xiii

programmeur, in Cobol, en besefte ik voor het eerst echt hoe weinig 
ik eigenlijk wist. Ik leerde mezelf Jackson Structured Programming 
met behulp van het studieboek van Jackson en meende dat mijn 
programmeeropleiding nu wel voltooid was. In 1979 begon ik aan een 
promotieonderzoek naar distributed programming en realiseerde me toen 
dat ik nog minder wist dan ik al dacht. In de twintig jaar die volgden, 
heb ik meegewerkt aan het programmeren van systemen en aan het 
onderzoek en de ontwikkeling van toepassingen van kunstmatige 
intelligentie. Ik heb leidinggegeven aan de ontwikkeling van grote sys-
temen en heb bijna elke gangbare computertaal en bijna elk gangbaar 
besturingssysteem gebruikt. Naarmate ik mijn kennis en vaardigheden 
verder ontwikkel, neemt de omvang van wat er nog te leren is, alleen 
maar toe. Ik verwacht dat de uitdagingen zullen blijven groeien tot 
ver na de dag dat ik mijn ontwikkelaarspet aan de wilgen hang en met 
mijn hengel en aquarelleerset de zonsondergang tegemoet loop.

Ik wil de lezers, die waarschijnlijk nog onbekend zijn met deze mate-
rie, graag een beeld geven van het avontuur. Ik wil dat zij weten welke 
medicijnen ze moeten innemen, ik wil ze een pad tussen de bomen 
door wijzen. Het is niet het enige pad. Evenmin is het noodzakelij-
kerwijs het beste pad. De lezers die me volgen, zullen wat dieper de 
jungle binnendringen dan wanneer ze op eigen houtje op pad zouden 
gaan. Wanneer ze daarna alleen of met een andere groep erop uit 
trekken, zullen ze niet zo snel worden verrast door de dingen die ze 
tegenkomen. Ik kan u niet beloven dat u niet wordt opgegeten, maar 
ik beloof u wel een opwindende carrière.

Ken Lunn
Juni 2002

De auteur
Ken Lunn is in 1976 afgestudeerd in de zuivere wiskunde aan de uni-
versiteit van Sheffield in Groot-Brittannië en is in 1983 gepromoveerd 
op een proefschrift over distributed computing aan de universiteit van 
Keele. Hij heeft diverse onderzoeks- en ontwikkelingsfuncties vervuld 
bij Air Products Ltd, Systime Computers Ltd, Shell International 
Petroleum en Ventura (onderdeel van Next plc). Hij heeft tevens korte 
tijd academische taken vervuld aan de universiteiten van Bradford en 
Liverpool en is momenteel hoofddocent Informatiesystemen aan de 
universiteit van Huddersfield. Hij geeft regelmatig trainingen en advies 
op het gebied van UML, objectgeoriënteerd ontwerpen en objectge-
oriënteerde analyse om organisaties te helpen hun kwaliteit te verbe-
teren. Samen met Simon Bennett en John Skelton heeft hij Schaum’s 
Outline of UML geschreven, dat nu een van de best verkopende boeken 
over UML is. Momenteel geeft hij leiding aan onderzoek naar e-com-
mercetoepassingen en geeft hij college over dit onderwerp.
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De doelgroep van dit boek
Dit boek is op de eerste plaats geschreven voor eerste- en tweedejaars 
studenten van allerlei IT-opleidingen. Het boek past de UML-notatie 
toe op het volledige softwareontwikkelproces, van het bedenken 
van een project tot en met het testen, inzetten en verbeteren. Er zijn 
weinig andere boeken die het onderwerp op deze manier benaderen.

IT-managers en -ontwikkelaars die geen kennis van UML hebben en 
niet veel te maken hebben met het beheer van IT-systemen en soft-
wareontwikkeling, zullen dit boek een nuttige inleiding vinden.

Het boek bevat een groot aantal uitgebreide voorbeelden. Daar houd 
ik van wanneer ik zelf een boek lees, en ook veel van mijn studenten, 
zowel aan de universiteit als aan beroepsopleidingen, krijgen graag 
veel voorbeelden aangereikt. In de loop van het boek worden enkele 
casestudy’s uitgewerkt en het laatste hoofdstuk bevat een volledige 
casestudy.

Website en ondersteunend materiaal
Op het volgende adres is ondersteunend lesmateriaal verkrijgbaar, met 
dia’s, verdere oefeningen en voorbeelden:

http://www/palgrave.com/science/computing/lunn/
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DEEL 1
Inleiding en casestudy’s

Leidraad voor de lezer
Dit deel vormt een inleiding op het boek en op de casestudy’s die in de 
loop van het boek worden gebruikt. In het eerste hoofdstuk leest u waar 
het boek over gaat. Het tweede hoofdstuk geeft een inleiding tot het mo-
delleren en de Unified Modeling Language. Enkele lezers zullen dit hoofd-
stuk mogelijk willen overslaan, maar als u snel een idee wilt krijgen van de 
modelleernotaties, is het een nuttig hoofdstuk om te lezen. Het materiaal 
van de casestudy’s is zeer uitgebreid. Misschien wilt u het derde hoofdstuk 
nog niet direct tot in detail lezen, maar u zult het toch regelmatig moeten 
raadplegen. Het is daarom raadzaam het snel even in te kijken.

Hoofdstuk 1: Inleiding
Dit hoofdstuk is een inleiding tot de tekst en de belangrijkste onderwerpen 
van het boek.

Hoofdstuk 2: Modelleren en notatie – de Unified Modeling 
Language

In dit hoofdstuk worden de begrippen ‘modelleren’ en ‘notatie’ geïntro-
duceerd voor de lezers die niet nog niet bekend zijn met deze concepten. 
Ook de belangrijkste notatie die in dit boek wordt gebruikt, de Unified 
Modeling Language, wordt kort geïntroduceerd.

Hoofdstuk 3: Casestudy’s – ICANDO Oil
Dit hoofdstuk geeft een inleiding tot vijf uitgebreide casestudy’s over rea-
listische applicaties bij een oliemaatschappij. Deze casestudy’s zullen in de 
loop van het boek veelvuldig worden gebruikt.
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HOOFDSTUK 1
Inleiding

 Leerdoelen:
 1. waarover het boek gaat en welke aanpak is gekozen voor deze kennis-

making met softwareontwikkeling;

 2. wat het proces van softwareontwikkeling inhoudt;

 3. wat wordt verstaan onder ‘modelleren’ en ‘notatie’;

 4. wat het concept ‘architectuur’ inhoudt in de softwareontwikkeling;

 5. wat de rol en het belang is van een goede organisatie in 
softwareontwikkeling.

 1.1 Doelen en doelstellingen – het avontuur begint
Als lezer van dit boek bent u waarschijnlijk een student(e) aan het begin 
van uw studie, een softwareontwikkelaar aan het begin van uw carrière 
of een IT-manager of -ontwikkelaar die een overzicht wil krijgen van de 
moderne softwareontwikkeling. In het voorwoord heb ik de IT-ontwikke-
ling geïntroduceerd als een groot, modern avontuur, vergelijkbaar met de 
grote technische avonturen uit het verleden. Dit boek is echt een rondreis, 
in die zin dat we alle aspecten van de ontwikkeling van computersystemen 
behandelen. We blijven echter bij alle onderwerpen lang genoeg staan en 
geven u voldoende aanwijzingen om u een goed beeld te geven van wat er 
allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van een computersysteem.

Dit boek wil u al vroeg in uw studie een alomvattend beeld geven van com-
puterontwikkeling. Veel boeken concentreren zich op een beperkt aspect, 
leggen te veel nadruk op één bepaald aspect of zijn gewoon een allegaartje 
van materiaal dat als los zand aan elkaar hangt. Het doel van dit boek is u 
een beeld te geven van de moderne systeemontwikkeling met behulp van 
methoden, instrumenten en technieken die bij elkaar passen. Het is gro-
tendeels een selectief beeld, maar een volledig beeld van de verschillende 
methoden en benaderingen zou veel te uitgebreid en overweldigend zijn. 
Dit boek is een springplank voor een diepere en meer gedegen studie in een 
later stadium.
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Als u dit boek uit algemene belangstelling leest, kunt u bij het begin be-
ginnen, het boek helemaal lezen en het daarbij laten. Leest u dit boek in 
het kader van een opleiding, dan kunt u wellicht de eerste hoofdstukken 
overslaan en meteen in de latere hoofdstukken duiken. Ik heb geprobeerd 
de hoofdstukken zo veel mogelijk op zichzelf te laten staan, al wordt dit 
moeilijker naarmate we dieper op onderwerpen zoals analyse en ontwerpen 
ingaan.

Dit boek introduceert vier belangrijke concepten. Figuur 1.1 laat deze con-
cepten zien als de structuur van een huis. Het perceel waar de ontwikkeling 
plaatsvindt, is de organisatie die de ontwikkeling uitvoert. Het fundament 
van een goede ontwikkeling is het gebruikte proces voor de softwareont-
wikkeling. De architectuur bepaalt de structuur van het product dat wordt 
gebouwd. De notatie is het middel om communicatie vast te leggen en 
vormt het dak waaronder de ontwikkeling plaatsvindt. Een ontwikkelproject 
kan pas slagen als alle elementen in harmonie met elkaar samenwerken. 
Notatie is weliswaar een van de hoofdconcepten die in dit boek worden 
geïntroduceerd, met name de Unified Modeling Language (UML), maar 
een notatie op zichzelf is niet voldoende. De notatie moet ook op de juiste 
manier worden gebruikt.

Proces

Architectuur

Notatie

Organisatie

Figuur 1.1: De concepten voor geslaagde softwareontwikkeling

Onderweg komen we enkele belangrijke concepten tegen. Een daarvan is 
het begrip ‘objectoriëntatie’. In haar eenvoudigste vorm is objectoriëntatie 
heel eenvoudig te begrijpen; het heeft enorme invloed op de manier waarop 
software wordt ontwikkeld. Net als rond veel andere ideeën zijn er ook rond 
objectoriëntatie allerlei mythen en legenden ontstaan. Het is misschien wel 
het belangrijkste basisconcept dat u moet begrijpen, want het is onmisbaar 
om de notatie en het proces te kunnen begrijpen. Objectoriëntatie is echter 
slechts een van de aspecten van softwareontwikkeling. Het is ook mogelijk 
om software te ontwikkelen zonder dit concept. Dit boek is niet echt een 
‘objectgeoriënteerd’ boek, ondanks dat de basisconcepten zijn gebaseerd op 
het begrip ‘object’. Als u niet verwacht in Java of in een andere objectgeori-
enteerde taal te gaan ontwikkelen, zult u in dit boek en zelfs in de UML-
notatie dus toch iets van waarde aantreffen, ook al is deze notatie gebaseerd 
op objectgeoriënteerde principes.

Het doel van dit boek is het ontwikkelen van software toegankelijk en 
begrijpelijk te maken als een compleet, alomvattend avontuur. Onderweg 
verkennen we enkele van de beste hedendaagse notaties en richtlijnen. 
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Welke taak u ook in uw carrière krijgt (en waarschijnlijk zult u er heel wat 
krijgen), het is belangrijk te weten hoe deze taak in het bouwproces van 
een softwaresysteem past. Wanneer u de breedte van een softwareontwik-
kelproject begrijpt, krijgt het betekenis en wordt het ook opwindender. Dit 
boek wil u een glimp van die opwinding laten zien, zodat u verder wilt gaan 
op weg naar uw eigen avonturen.

 1.2 Organisatie
De basis van elke ontwikkeling is de organisatie die deze ontwikkeling on-
derneemt. Organisaties verschillen qua grootte, type en volwassenheid. Hoe 
groter de organisatie, hoe formeler de structuur doorgaans is. Organisaties 
zijn groepen mensen die meestal zijn gespecialiseerd in bepaalde aspec-
ten van ontwikkeling. Grote teams delen zich op in rollen en deze rollen 
richten zich op verschillende delen van het ontwikkelproces. Soms nemen 
mensen meerdere rollen in de ontwikkeling op zich, maar ze nemen maar 
heel zelden alle rollen in het ontwikkelproces op zich. Mensen hebben 
doorgaans verschillende vaardigheden en oriëntaties en zijn voor de ene rol 
meer geschikt dan voor de andere. Ik heb het geluk gehad dat ik veel, maar 
zeker niet alle, rollen heb mogen vervullen.

Een goede organisatie is bij grote ondernemingen de sleutel tot succes. 
Edmund Hillary mag dan de eerste zijn geweest die de top van de Mount 
Everest heeft bereikt, maar bij zijn tocht waren tientallen mensen betrokken 
die de basiskampen hebben opgezet en het pad voor de laatste beklim-
ming hebben voorbereid, en nog meer mensen die voor de financiering en 
bevoorrading hebben gezorgd. Een dergelijke mate van voorbereiding is 
natuurlijk niet nodig voor een duinwandeling op een mooie zondagmid-
dag. Hoe groter de taak, hoe harder een goede organisatie noodzakelijk is. 
Organisaties sturen softwareontwikkelprocessen net zoals autofabrikanten 
fabrieken leiden. Volwassen organisaties zijn in staat kritisch naar hun 
processen te kijken en deze te verbeteren. Onvolwassen organisaties vinden 
processen vaak al doende uit en schuiven ze ook weer terzijde zonder er 
lang bij stil te staan.

Het ontwikkelen van informatiesystemen van enige omvang is een collectie-
ve activiteit waarvoor een groot aantal mensen met verschillende vaardighe-
den nodig is. Dat zijn onder meer de voor de hand liggende mensen, zoals 
de analisten en programmeurs die zich concentreren op het ontwerpen en 
bouwen van het systeem. Daarnaast zijn er de managers die toezicht hou-
den op de totale voortgang, de projectmanagers die de dagelijkse voortgang 
in het oog houden, de teamleiders die de vakmensen organiseren, planners, 
testers, opleiders, operators, technici, het personeel van de helpdesk en de 
eindgebruikers zelf. Ze hebben allemaal een eigen rol in de ontwikkeling 
van informatiesystemen.

Een goede organisatie is iets dat ervaring en deskundigheid vereist. Orga-
nisaties ontwikkelen zich in meerdere stappen naar volwassenheid. Jonge 
organisaties moeten processen uitvinden tijdens het ontwikkelen. Zulke 
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organisaties zijn soms wat anarchistisch, maar kunnen heel stimulerend 
zijn om voor te werken. Ze zijn snel, maar vaak ook kort van memorie en 
ze vinden processen vaak opnieuw uit. Naarmate een organisatie groeit en 
meer volwassen wordt, gaat zij nadenken over haar eigen processen en ver-
andert zij deze op een meer methodische wijze. Organisaties kunnen ook te 
oud worden en niet meer in staat zijn om hun werkwijze te veranderen.

De organisatie heeft grote invloed op de effectiviteit van individuen. 
Beginnelingen vinden dit vaak moeilijk te begrijpen. Vaak is er een hevig 
gevoel van frustratie in een organisatie wanneer de organisatie zich in de 
tegengestelde richting lijkt te begeven van hetgeen een individu het meest 
doelmatig vindt. Ervaring is weer de beste leermeester. Enig begrip van de 
gebruikelijke organisatie en leiding van softwareontwikkeling is echter van 
onschatbare waarde voor de ontwikkelaar. Daarom wijden we hoofdstuk 6 
aan de manier waarop softwareontwikkelprojecten worden georganiseerd.

 1.3 Het softwareontwikkelproces
Het bouwen van software is een proces. Het kost tijd, energie en geld. Zelfs 
het schrijven van een klein programma dat één persoon een week kost, 
verloopt volgens een bepaald proces. Grotere projecten waarbij tientallen 
of honderden mensen maanden of jaren zijn betrokken, verlopen volgens 
een veel duidelijker en explicieter proces omdat ze anders zouden misluk-
ken. Een van de moeilijkheden van het onderwijzen van IT is de leerling 
of student een idee te geven van het belang van ‘het proces’. Gewoonlijk 
onderwijzen we maar een deel van het proces en doen dan vaak alsof dit 
het hele proces of minstens het belangrijkste deel van het proces is. Ook 
concentreert het onderwijs zich op individuele prestaties, terwijl het bij 
grote ondernemingen vooral gaat om teams en collectieve prestaties.

Dit boek is gestructureerd volgens de lijnen van een proces voor de bouw 
van software. Soms wordt dit de software development life cycle (levenscyclus 
van programmatuurontwikkeling) genoemd. Dit is een ongebruikelijke 
manier om bepaalde elementen te introduceren; de meeste boeken concen-
treren zich op een deel van het proces of beginnen met een later deel van 
het proces. Wij verkennen softwareontwikkeling ruwweg in de volgorde 
waarin zij plaatsvindt. Het belangrijkste proces voor softwareontwikkeling 
is het Unified Process, dat we verderop zullen bespreken. Er zijn echter nog 
talloze andere processen en elke organisatie die software ontwikkelt, heeft 
haar eigen manier om dingen te doen. Er is niet één manier om software te 
bouwen, net zomin als er één manier is om auto’s te fabriceren.

Anders dan bij de vervaardiging van goederen, zoals elektronische artikelen 
of auto’s, is het bouwproces van software niet zo gemakkelijk te zien of te 
visualiseren. In een autofabriek kunt u het proces van begin tot eind volgen 
en kunt u zien hoe elk onderdeel van het proces bijdraagt aan het eindpro-
duct. U ziet hoe metalen platen tot onderdelen van de carrosserie worden 
gevormd. U kunt de bedrading volgen, van het punt waar de kabels van de 
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haspel worden getrokken, tot het punt waar ze worden samengebonden en 
worden aangesloten op schakelaars en onderdelen in de auto. Na een tijdje 
ziet u hoe de grondstoffen zijn omgezet in het eindproduct en hebt u een 
idee van de manier waarop de verschillende fasen van het proces werken.

Als u echter bij een softwareontwikkelproject binnenloopt, ziet u een groot 
aantal mensen die alleen maar naar een beeldscherm zitten te staren, ver-
gaderingen beleggen en met jargon doorspekte gesprekken voeren. Voor de 
niet-ingewijde is het een compleet mysterie hoe computersystemen worden 
gebouwd, net als het eerste bezoek aan een jungle niets anders onthult dan 
bladeren en groene takken, insecten en vreemde, beangstigende geluiden. 
Een van de hoofddoelen van dit boek is dit mysterie te onthullen. Wanneer 
u nauwkeurig kijkt naar wat er gebeurt, is het niet zo heel veel anders dan 
welk bouwproces ook, behalve dat de gereedschappen en producten min-
der zichtbaar zijn.

Figuur 1.2 laat een stroomschema van de ontwikkeling van een software-
product zien. Het proces is weliswaar als een stapsgewijs proces getekend, 
maar de stappen worden vaak naast elkaar uitgevoerd. De zakelijke 
rechtvaardiging kan tijdens de ontwikkeling van de software bijvoorbeeld 
vele malen worden bijgewerkt omdat steeds nieuwe factoren aan het licht 
komen. De systeemeisen voor een deel van het systeem kunnen nog wor-
den onderzocht terwijl een ander deel van het systeem al is gebouwd en 
wordt ingezet. Verderop in het boek zien we hoe dit ontwikkelproces kan 
worden georganiseerd.

Conceptie

Zakelijke
rechtvaardiging

Zakelijke
context

Systeemeisen

Analyse
en ontwerp

Bouw

Testen

Ondersteuning
en verbetering

Inzet

Figuur 1.2: Het proces van de ontwikkeling van software
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De eerste stap in de ontwikkeling van software is vaststellen wat mensen 
willen en of het de moeite waard is dit te doen. Alle softwareontwikke-
ling begint met een idee dat een nieuw systeem of een verandering in een 
bestaand systeem iemands leven zal vergemakkelijken of geld zal opleve-
ren. Hoe zo’n idee ontstaat, hangt sterk af van de organisatie of de persoon 
die de ontwikkeling wenst. Het kan een heldere ingeving van een hogere 
manager zijn of een suggestie van een kantoormedewerker of verkoper. 
We zullen enkele kenmerkende voorbeelden bekijken van het ontstaan van 
projecten.

De volgende stap in de ontwikkeling van software is het verzamelen van za-
kelijke argumenten of het formuleren van een andere rechtvaardiging voor 
de ontwikkeling. Dit kan heel formeel zijn, maar voor de ontwikkeling van 
grote systemen is een heel strak proces nodig dat de kosten en baten van 
tevoren bepaalt en deze kosten en baten tijdens het hele ontwikkelproces 
zorgvuldig volgt. Kleinere systemen kunnen veel informeler worden aan-
gepakt. De kleinste systemen worden vaak ontwikkeld met weinig formele 
rechtvaardiging. Er wordt dus, al of niet duidelijk, een besluit genomen om 
met de ontwikkeling te beginnen en er zijn verwachtingen over de voorde-
len van het project.

De meeste grote tragedies bij softwareontwikkeling worden aantoonbaar 
veroorzaakt doordat het proces van rechtvaardiging, toezicht en beoorde-
ling zwak is. Bij te veel projecten worden de voordelen overschat en de 
kosten en risico’s van het project onderschat. In hoofdstuk 4 kijken we naar 
het begin van projecten en hoe dit begin zo kan worden georganiseerd dat 
de risico’s minimaal en de kansen op succes maximaal zijn. Voortdurend 
toezicht op een project gedurende de hele looptijd van het project is van 
levensbelang.

Wanneer eenmaal is besloten dat bepaalde software zal worden ontwik-
keld, is het belangrijk de context of omgeving te begrijpen waarin het 
systeem moet functioneren. In dit boek hebben we hier een aparte stap van 
gemaakt. We introduceren wat UML-notatie om de diensten te kunnen be-
schrijven die een bedrijf biedt, en om de manier te beschrijven waarop deze 
diensten worden aangeboden. Ongeduldige softwareontwikkelaars slaan 
deze stap op eigen risico over. Software betekent altijd een verandering in 
de werkwijze van een bedrijf of zelfs het creëren van een nieuwe werkwijze. 
De notatie die we zullen introduceren, maakt het mogelijk de zakelijke 
omgeving waarin het systeem moet passen, duidelijk te modelleren. Deze 
notaties worden ook gebruikt voor de beschrijving van het systeem zelf.

Wanneer het ontwikkelteam een doel voor het systeem voor ogen heeft en 
een duidelijk beeld heeft van de bedrijfsomgeving waarin het systeem moet 
passen, kan het team duidelijk formuleren hoe het systeem aan de doelen 
zal gaan voldoen en in de bedrijfsomgeving zal passen. Het kernconcept dat 
we invoeren, staat bekend als een use-case (gebruiksscenario). Een use-case 
is een zinvolle eenheid werk die door een informatiesysteem wordt uitge-
voerd. Door use-cases vast te stellen en nauwkeurig te beschrijven bepalen 
we wat het voorgestelde systeem zal doen en hoe het zal worden gebruikt. 
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Use-cases zijn van hoofdbelang geworden voor objectgeoriënteerde ont-
wikkelmethoden, aangezien ze de kerneenheden zijn die moeten worden 
geleverd: use-cases zijn duidelijk te onderscheiden stukken functionaliteit.

De modellering van een bedrijf en de vaststelling van het gewenste sys-
teemgedrag worden vaak ‘analyse van de vereisten’ (requirements analysis) 
genoemd. Het wordt vaak gezien als een aparte stap. In de praktijk is deze 
stap vaak een continu proces, aangezien de verwachtingen en inzichten 
zich voortdurend ontwikkelen en wijzigen en ook de bedrijfsomgeving 
waarin het systeem zal worden ingevoerd, zich ontwikkelt.

Wanneer er eenmaal een duidelijk beeld van het gewenste gedrag van een 
systeem is, begint de vaststelling van de werking van het systeem pas echt. 
Nu moeten de details van het systeemgedrag worden ingevuld. Eerst intro-
duceren we notaties die veel meer op de computer zijn gericht en nauw-
keuriger beginnen te worden. Deze stap wordt ‘systeemanalyse’ genoemd. 
Er worden allerlei gegevens verzameld over de manier waarop het systeem 
werkt en in wisselwerking staat met zijn omgeving. We maken kennis met 
het begrip ‘object’ en een aantal diagrammen waarmee we het gedrag van 
het systeem en zijn wisselwerking met de omgeving kunnen modelleren. 
Hier komt de Unified Modeling Language echt opdraven.

Nadat het gedrag van het systeem volledig is bepaald, moet dit gedrag 
worden omgezet in een ontwerp dat uiteindelijk kan worden geïmplemen-
teerd. De ontwerpfase is de fase waarin wordt nagedacht over de fysieke 
implementatie van het systeem in termen van computers, netwerken en 
interfaces. Voor het ontwerpen van goede systemen is heel wat deskundig-
heid nodig. Een goed ontwerp wordt ondersteund door een goede architec-
tuur. Net als bij de bouw van grote gebouwen zijn ook voor een systeem een 
goed algemeen plan en een goede structuur nodig; dit wordt de architectuur 
van het systeem genoemd.

Op basis van het ontwerp wordt vervolgens een systeem gebouwd. Dit is de 
fase die de meeste mensen voor ogen hebben wanneer ze aan softwareont-
wikkeling denken. Deze fase omvat het schrijven van computerprogram-
ma’s en het definiëren van de interfaces, zoals computerschermen of web-
pagina’s. Het is een omvangrijke en ingewikkelde activiteit waar heel wat 
deskundigheid voor nodig is, maar het is niet het hele proces. De kosten 
van het eigenlijke programmeren van een systeem vormen soms maar een 
betrekkelijk klein deel van de totale kosten.

Na de bouw volgt het testen. Doet het gebouwde systeem ook echt wat het 
geacht wordt te doen? Is het betrouwbaar en bruikbaar? Net als vijandige 
binnendringers zal een testteam het systeem op alle punten trachten te 
belasten totdat het het begeeft. De tests moeten verband houden met de 
vereisten. We zullen zien hoe de definities van de use-cases en de bedrijfs-
modellen kunnen worden omgezet in testplannen. De testfase is een beetje 
een ondergeschoven kindje. Deze fase is echter net zo onmisbaar voor het 
welslagen van een project als een goede analyse, een goed ontwerp en het 
programmeren.
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Wanneer het systeem uiteindelijk voldoende goed functioneert om te wor-
den gebruikt, moet het worden ingezet. Dit betekent dat de software moet 
worden geïnstalleerd, dat mensen moeten worden opgeleid in het gebruik 
van het systeem en dat ze moeten worden ondersteund bij het dagelijkse 
gebruik. Vaak is hier een enorme organisatie voor nodig. Honderden 
gebruikers tevreden houden, problemen oplossen en ervoor zorgen dat ze 
het systeem op een veilige manier gebruiken, is een taak zonder einde.

Wanneer het systeem eenmaal operationeel is, zullen zich onvermijdelijk 
problemen met de software voordoen. Misschien werkt de software ineens 
niet meer en moet dringend actie worden ondernomen om het probleem te 
verhelpen. Misschien doet de software iets fout en moet een deel van het 
systeem worden aangepast. Of misschien zijn er mensen die meer of iets 
anders van het systeem willen, en moeten deze suggesties worden verza-
meld en bestudeerd. Het grootste deel van de kosten van een systeem heeft 
te maken met het draaiend houden van het systeem. Dit wordt ‘onderhoud 
van programmatuur’ (software maintenance) genoemd, of modieuzer, ‘evolutie 
van programmatuur’ (software evolution). Anders dan bij mechanische ap-
paraten is software niet onderhevig aan slijtage. Software heeft daarentegen 
wel last van foutmeldingen als gevolg van mankementen (‘bugs’) en moet 
worden aangepast aan veranderingen in de zakelijke behoeften.

Zoals u ziet, is het een lang en ingewikkeld proces om van een goed idee te 
komen tot iets dat werkt en bruikbaar is. Voor kleine systemen is het proces 
korter en kan het heel informeel zijn. Voor grote systemen moet het proces 
duidelijk beschreven en formeel zijn. Verschillende organisaties zullen ver-
schillende nadruk leggen op de diverse onderdelen van het proces. De aard 
van het product brengt echter met zich mee dat alle fasen van het ontstaan 
van het idee tot en met de ondersteuning (support) en verbetering moeten 
worden doorlopen.

Het lijkt misschien een stapsgewijs proces, maar in werkelijkheid overlap-
pen de verschillende fasen elkaar vaak. Een groot project moet op schema 
blijven en moet zich aanpassen aan veranderingen in de omgeving, dus 
er wordt regelmatig teruggekeerd naar de fase van de rechtvaardiging. De 
analyse en het ontwerp van een deel van het systeem kan parallel plaatsvin-
den aan de vaststelling van de eisen voor een ander deel van het systeem. 
Systemen worden vaker wel dan niet stapsgewijs ontwikkeld en worden ook 
vaak stapsgewijs ingezet (dat wil zeggen, deel voor deel).

De bekendste beschrijving van een softwareontwikkelproces is het Unified 
Software Development Process (Jacobson et al., 1999). Dit is een uitge-
breide aanpak van de ontwikkeling van grootschalige software. Gevorderde 
studenten doen er goed aan dit proces nauwkeurig te bestuderen. Dit boek 
volgt losjes de lijn van dit proces en van tijd tot tijd zullen we er ook naar 
verwijzen. Dit boek biedt echter onvoldoende ruimte om het proces in 
detail te bespreken.

Er bestaan nog andere softwareontwikkelprocessen. Een softwareontwik-
kelproces dat de laatste jaren populair is, is Extreme Programming (Beck, 
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1999). Dit proces probeert de hoeveelheid tussenliggende modellen te 
verminderen. Het voegt de fasen van het analyseren, ontwerpen en bouwen 
van systemen samen en heeft duidelijke processen voor het beheer van 
de eisen en voor het testen. Andere methoden, zoals Rapid Applications 
Development (RAD) en prototypebenaderingen, hebben een vergelijkbaar 
doel. Elk van deze processen legt zijn eigen nadruk. Er is geen absoluut 
goed of absoluut verkeerd proces en de benaderingen verschillen qua suc-
ces, afhankelijk van de omgeving en de reikwijdte van een project en van de 
deskundigheid van degenen die het proces toepassen.

Hoe software ook wordt ontwikkeld, er wordt een proces gevolgd. Vol-
wassen organisaties hebben goedontwikkelde en nauwkeurig afgestemde 
processen. Beginnende organisaties en organisaties die nog onvolwassen 
zijn, zullen processen hebben die onduidelijk zijn en vaak worden bedacht 
terwijl het systeem wordt ontwikkeld. Aan het einde van het boek zult u de 
grote lijnen van een proces in u hebben opgenomen en hebben verwerkt 
en bent u beter in staat over een proces te oordelen of zelf een proces te 
definiëren.

 1.4 Architectuur en ontwerp
De architectuur bepaalt de algemene structuur van het systeem dat zal 
worden ontwikkeld. Voor kleine systemen is deze architectuur vaak infor-
meel. De beste analogie is de architectuur in de bouwwereld. Een tuinhuisje 
of boomhut vraagt weinig architecturale planning. Voor een volwaardig huis 
is wel wat planning nodig voordat het wordt gebouwd. En bij een torenflat 
moet goed over de architectuur worden nagedacht, want anders komen de 
bouwvakkers niet ver wanneer ze het gebouw proberen te bouwen. Er zijn 
een paar klassieke architectuurvormen voor softwareontwikkeling, en we 
zullen deze bestuderen. Architectuur is een vak dat men in de loop van de 
tijd leert. In dit boek kunnen we u slechts een glimp laten zien van waar het 
bij architectuur om gaat.

Architectuur is een steeds belangrijker begrip in de ontwikkeling van syste-
men. Het is een lastig onderwerp om te begrijpen. Een goede architect be-
schikt over jarenlange ervaring, bij voorkeur in verschillende rollen. Voor de 
meeste ontwikkelaars zijn de architecturen aan het begin van hun carrière 
gelukkig al bepaald. Ze moeten de lokale architectuurmodellen echter wel 
begrijpen en kunnen toepassen om hun onderdelen voor het hele systeem 
te kunnen bouwen en deze onderdelen te kunnen integreren.

Architectuur heeft ruwweg gesproken betrekking op de computers en net-
werken die worden gebruikt om het totale systeem te bouwen. Maar ook 
het totaal van de programmatische gereedschappen die worden gebruikt 
om het systeem te bouwen, zoals compilers, modelleertools, databases en 
pakketten moeten gedefinieerd worden. Deze beslissingen over de architec-
tuur moeten al in een vroeg stadium van een project worden genomen. 
Vaak wordt de architectuur bepaald door de omgeving die een organisatie al 
heeft. Dit wordt ook wel de technische architectuur genoemd.
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Binnen de technische architectuur kan de software worden opgedeeld in 
grote componenten zoals de gebruikersinterface (computerschermen en 
dergelijke), de gedetailleerde verwerking en de opslag. Deze componenten 
moeten worden verdeeld over de technische architectuur. Dit wordt de ap-
plicatiearchitectuur genoemd. Grote technologieën, zoals internet, hebben 
een eigen invloed op de applicatiearchitectuur.

Goede architectuur vereist vakmanschap en kost tijd om te leren. Architec-
ten in de bouwwereld doorlopen een opleiding van vele jaren en hebben 
veel ervaring nodig voordat ze een meester in hun vak zijn. Hetzelfde geldt 
voor softwarearchitecten. De enige manier om het vak te leren is door het 
te doen. Dit boek kan niet veel meer dan een algemeen beeld geven van 
het belang van architectuur en aangeven hoe architectuur past in het totale 
softwareontwikkelproces.

Bij het ontwerpen gaat het om de grove details van de architectuur en de 
fijne details van de manier waarop de afzonderlijke componenten van een 
systeem worden gebouwd. We hanteren in dit boek een objectgeoriënteerde 
aanpak van het ontwerpen en gebruiken de verschillende notaties in de 
Unified Modeling Language om gedetailleerde ontwerpen te maken. Net 
als voor een goede architectuur zijn ook voor een goed ontwerp oefening 
en ervaring nodig. Er zijn veel richtlijnen voor een goed ontwerp en er is 
allerlei studiemateriaal naast dit boek. Tegen het einde van het deel over ar-
chitectuur en ontwerpen moet u een systematische manier hebben om het 
ontwerpen aan te pakken die op een betrouwbare wijze naar doelmatige en 
gemakkelijk te onderhouden implementaties voert.

 1.5 Notatie en de Unified Modeling Language
Bij grote projecten komt heel wat communicatie kijken. Hoe meer mensen 
bij een project zijn betrokken, hoe ingewikkelder de communicatie wordt. 
Een notatie is niets anders dan een afspraak over de manier waarop we 
ideeën, beschrijvingen en ontwerpen opschrijven. Het is belangrijk dat de 
leden van een projectteam voor zover mogelijk dezelfde notatie gebruiken. 
Een goede notatie verduidelijkt de communicatie en helpt structuur te 
brengen in de gedachten van een groep.

De notatie die we in dit boek zullen gebruiken, is de Unified Modeling Lan-
guage, doorgaans UML genoemd. Dit is de meest gebruikte standaardtaal 
in de IT-industrie geworden voor het vastleggen van analyses en ontwerpen. 
Dit boek introduceert de taal op het punt waar deze voor het eerst wordt 
gebruikt en behandelt de belangrijkste elementen van de taal. Degenen die 
een gedetailleerdere en uitgebreidere beschrijving van de taal willen heb-
ben, kunnen een boek zoals dat van Bennett et al. (2001) raadplegen.

Het softwareontwikkelproces omvat de bouw van een reeks modellen, 
van eenvoudige beschrijvingen van de behoeften en de manier waarop de 
fysieke omgeving van het systeem werkt, tot en met modellen die daadwer-
kelijk werk kunnen verrichten (bekend als computerprogramma’s). In plaats 
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van dat we de notatie apart invoeren, introduceren we haar op het punt in 
het softwareontwikkelproces waar we haar nodig hebben.

Het grootste probleem bij notatie is weten waar en wanneer notatie moet 
worden gebruikt, niet hoe zij moet worden gebruikt. In het algemeen zijn 
notaties gemakkelijk te begrijpen, maar hun toepassing is vaak raadselach-
tig. Notatie draait om communicatie en die communicatie moet beknopt, 
nauwkeurig en goed toegepast zijn: als u alle woorden in een woordenboek 
kent, bent u nog geen goede romanschrijver. Notaties zoals UML zijn de 
belangrijkste middelen om in een IT-project dingen vast te leggen en te 
communiceren. Natuurlijk zou alles ook in een natuurlijke taal zoals het 
Nederlands of Engels kunnen worden vastgelegd, maar de meeste vakgebie-
den, inclusief de architectuur en techniek, hebben eigen talen. Een notatie 
maakt het mogelijk op een preciezere manier informatie uit te wisselen.

UML is een diagramnotatie met enkele tekstuele toevoegingen. Deze nota-
tie helpt de structuur van een systeem te visualiseren. De meeste moderne 
methoden gebruiken een visuele notatie, ofwel UML ofwel iets soortgelijks. 
UML is gebaseerd op objectgeoriënteerde principes, die algemeen zijn 
geaccepteerd als het meest geschikt voor de ontwikkeling van IT-systemen. 
Gelet op het belang van deze notatie, volgt na dit hoofdstuk een kort 
inleidend hoofdstuk over objectoriëntatie en UML.

 1.6 Casestudy’s
Richtlijnen voor avonturen kunnen het best worden ondersteund met 
realistische verhalen. We zullen daarom vijf casestudy’s bekijken van 
toepassingen in de olie-industrie. Deze casestudy’s zijn gebaseerd op mijn 
eigen ervaringen en hebben betrekking op projecten van verschillende 
omvang en oriëntatie. Een van de studies betreft een grootschalig systeem 
voor de verwerking van bestellingen, dat op het eerst gezicht misschien niet 
erg opwindend is, maar in feite een type project is dat grote organisaties 
veel voordeel kan opleveren. De tweede casestudy is een onderzoeks- en 
ontwikkelproject dat de nieuwste technieken probeert toe te passen om een 
lastig technisch veiligheidsprobleem op te lossen. De derde casestudy gaat 
over een internetontwikkeling voor reclame in de detailhandel, die hele-
maal aansluit bij veel hedendaagse ontwikkelingen. De vierde casestudy 
gaat over een systeem voor de verwerking van de transacties van detailhan-
delsverkooppunten, waarbij bestaande systemen aan elkaar moeten worden 
gekoppeld. De vijfde casestudy is een applicatie in de oliehandel, vergelijk-
baar met veel applicaties voor financiële transacties zoals de goederen- en 
aandelenhandel.

In elk hoofdstuk worden de begrippen toegelicht met voorbeelden uit de 
casestudy’s. Ook bevatten ze oefeningen die u kunt uitvoeren. U leert de 
grondbeginselen van softwareontwikkeling vooral door te doen in plaats 
van door abstracte theorie te lezen. In het laatste hoofdstuk vindt u daar-
naast een volledig uitgewerkt voorbeeld dat ik veel heb gebruikt bij mijn 
eigen studenten. De ervaring heeft geleerd dat een verscheidenheid aan 
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casestudy’s het meest effectief is om een ingewikkelde verzameling ideeën 
te illustreren.

 1.7 Samenvatting
De ontwikkeling van software is een ingewikkelde en tijdrovende activiteit 
waar organisatie, een proces, architectuur en notatie bij komen kijken. 
Softwareontwikkelaars moeten de waarde van al deze aspecten beseffen 
om een bijdrage te kunnen leveren aan grootschalige IT-ontwikkelprojecten 
en om deskundigheid te kunnen ontwikkelen in een bepaald aspect van de 
IT-ontwikkeling.

Het doel van deze inleiding is geweest u snel een breed overzicht te geven 
van het boek en van de aanpak van softwareontwikkeling die daarin wordt 
beschreven. In de rest van het boek worden de details onthuld en worden 
de beginselen en werkwijzen van softwareontwikkeling geïntroduceerd.

Aan het begin van dit boek is softwareontwikkeling beschreven als een 
groot avontuur. Als deze inleiding u een beeld heeft gegeven van het avon-
tuur en van enkele wezens en landschappen die u kunt tegenkomen, is deze 
inleiding geslaagd. We trekken nu dieper het bos in en zullen daar nader 
kennismaken met enkele van deze wezens.

 Controlevragen
 1. Wat zijn de vier hoofdconcepten waarmee u in dit boek kennismaakt?

 2. Waar staat de afkorting UML voor?

 3. Welke fasen worden onderscheiden in de ontwikkeling van software? 
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HOOFDSTUK 2
Modelleren en notatie – de Unified 
Modeling Language

 Leerdoelen:
 1. wat modelleren inhoudt en waarom het belangrijk is bij de ontwikkeling 

van grootschalige IT-systemen;

 2. wat bedoeld wordt met ‘objectoriëntatie’;

 3. iets over de begrippen ‘modelleren’ en ‘notatie’;

 4. kennismaking met de Unified Modeling Language.

Modelleren is een van de fundamentele instrumenten die bij ontwikkeling 
van software worden gebruikt. Het is noodzakelijk dat u het belang en de 
rol van modelleren begrijpt. Daarom staat deze inleiding tot modelleren ook 
aan het begin van het boek. Als u niet bekend bent met modelleren, is het 
verstandig dit hoofdstuk zorgvuldig te lezen, zodat u voorbereid bent op de 
details die daarna komen. Als u al eerder modelleernotaties hebt gebruikt, 
kunt u mogelijk volstaan met het hoofdstuk vluchtig in te kijken, maar mis-
schien wilt u het ook helemaal overslaan.

Een model is een soort beschrijving van een systeem. Het kan een tekening 
zijn, zoals de tekeningen voor een huis. Het kan ook een beschrijving zijn, 
zoals de gegevens die een makelaar heeft over een huis. Het kan daarnaast 
ook een of ander prototype zijn, zoals een driedimensionale maquette van 
een winkelcentrum. Modellen zijn onmisbaar bij het bouwen van software-
systemen. Bij alle ontwikkelprojecten (behalve de allereenvoudigste) komt 
een zekere mate van modellering kijken voordat met de bouw wordt begon-
nen.1 Het resultaat van een bepaalde fase van een methodologie is een 
verzameling modellen die dient als invoer voor een latere fase. Modellen 
worden geschreven met behulp van een notatie, en de notatie die we in dit 
boek vooral zullen gebruiken, is de Unified Modeling Language.

Een model is niet het ding dat het beschrijft. Het is een weergave van het 
ding. Maar in een heel reëel opzicht lijkt het ook op het ding. Modellen 
treft u in bijna elke discipline aan. Architecten hebben allerlei modellen 

1  Aanhangers van Extreme Programming zijn het hier misschien niet mee eens. De testplannen 
die zij gebruiken, zijn in feite echter ook modellen; ze zijn niet dat wat moet worden ge-
bouwd, maar een beschrijving ervan en het gedrag.



16 Software engineering met UML

van gebouwen, zoals de plannen en tekeningen. Ingenieurs hebben model-
len van bruggen, waaronder tekeningen en wiskundige modellen. Stads-
planners hebben tekeningen en prototypen van de indeling van straten. 
Overheidsplanners leveren ingewikkelde modellen van dingen zoals zie-
kenhuizen, hetzij financiële modellen hetzij sociale modellen. En natuurlijk 
bouwen ontwikkelaars van informatiesystemen modellen van systemen 
voordat ze deze bouwen.

We modelleren omdat het gemakkelijker en goedkoper is een model te bouwen 
dan het echte ding, of omdat het echte ding moeilijk te vervoeren is. Een 
architect stelt plannen voor een huis op, zodat hij het ontwerp aan de 
klant kan tonen voordat hij het huis bouwt – het is immers beter een paar 
honderd euro aan een tekening te besteden dan honderdduizend euro aan 
een gebouw om daarna te ontdekken dat de klant niet tevreden is over de 
indeling.

Wanneer u een model construeert, stuit u op problemen die in de model-
leerfase gemakkelijker op te lossen zijn dan in de bouwfase. U kunt beter 
ontdekken dat de standaardgaragedeur niet in de opening past vóórdat 
u de deur koopt. Een ingenieur kan aan de hand van een model van een 
brug berekenen welke krachten op de brug inwerken en hij kan vervolgens 
uitzoeken welke materialen moeten worden gebruikt voordat de brug daad-
werkelijk wordt gebouwd, in plaats van dat de brug eerst wordt gebouwd en 
dan af te wachten of hij sterk genoeg is. Evenzo hebben twee samenwer-
kende teams die verschillende delen van een softwaresysteem bouwen, een 
plan nodig om ervoor te zorgen dat de delen op elkaar aansluiten.

Modellen zijn handig voor de communicatie. Voor een complexe constructie 
moeten veel groepen samenwerken. Als ze werken op basis van modellen 
die op elkaar aansluiten, sluiten de dingen die ze produceren, ook op elkaar 
aan, als het goed is. Op een heel ander vlak worden modellen gebruikt om 
dingen te beschrijven die u kunt kopen: een reisbrochure is bijvoorbeeld 
een eenvoudig model van een vakantiebestemming. Bij de ontwikkeling 
van software zijn er, zoals we zullen zien, allerlei rollen en verantwoorde-
lijkheden. De communicatie tussen de deelnemers aan het project en de 
verschillende belanghebbenden buiten het project is van levensbelang voor 
het welslagen van het project.

Modellen zijn ook nuttig voor de planning. Als u weet hoe zaken in elkaar 
passen en wat er moet gebeuren, kunt u de bouw gaan plannen. U hebt 
modellen ook nodig om om te gaan met verandering. Als iemand de bedra-
ding van een groot gebouw wil wijzigen, is een tekening van de bestaande 
bedrading onmisbaar. Modellen helpen u te visualiseren, plannen, com-
municeren, schatten en, aan het einde van het proces, een betere oplossing 
te leveren dan wanneer u zonder modellen was begonnen. Wanneer we het 
softwareontwikkelproces nader bekijken, zullen we zien dat het resultaat 
van een fase gewoonlijk een model is en dat dit model als invoer dient voor 
een andere fase.

Modellen zijn niet altijd noodzakelijk. Als u een hek om uw voortuin wilt, 
is een maquette een nogal kostbare voorloper. Dit geldt ook voor infor-
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matiesystemen. Als iemand snel een programma wil om een probleem op 
te lossen, is het vaak wel zo gemakkelijk om het programma te bouwen 
in bijvoorbeeld Microsoft Access. Als iets maar een paar dagen kost, kunt 
u het zich veroorloven geen model op te stellen. Als het een paar weken 
kost, wilt u misschien wel een paar modellen. En als het jaren kost, kunt u 
beter eerst uw modelleergereedschappen te voorschijn halen. Onthoud dat 
modelleren geen doel op zich is. Soms raken mensen bezeten van model-
leren en modelleren ze alles. Wees verstandig en modelleer alleen wanneer 
dat nuttig is.

 2.1 Objectgeoriënteerde softwareontwikkeling
Zoals bij alles dat de mens onderneemt, zijn er bewegingen en religies 
die overheersen, die vatbaar zijn voor interpretatie en die tot discussie en 
controverse leiden. De afgelopen twintig jaar zijn de begrippen ‘objectgeori-
enteerde software’ en ‘objectgeoriënteerde processen’ voor het ontwikkelen 
van software gaan overheersen. De eerste concepten van objectoriëntatie 
zijn zelfs nog ouder en dateren uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. In 
de jaren negentig werd het echter een algemeen geaccepteerde praktijk om 
voor de ontwikkeling van software objectgeoriënteerde gereedschappen en 
technieken te gebruiken.

De term ‘objectgeoriënteerd’ is gemeengoed geworden en u zult hem steeds 
weer tegenkomen. Hij is nu zelfs enigszins versleten. De term wordt ruw-
weg gebruikt om methoden, notaties en programmeertalen aan te duiden 
die op de een of andere manier werken met objecten. In dit boek geef ik 
niet expliciet mijn goedkeuring aan objectgeoriënteerde benaderingen, ook 
al worden deze in het algemeen beschouwd als de beste benaderingen die 
er zijn, en ook de in dit boek gebruikte aanpak is objectgeoriënteerd. De 
onderliggende ontwikkelstadia kunnen heel goed worden ondersteund zon-
der het begrip ‘object’ en er zijn inderdaad ontwikkelingen zoals bepaalde 
internettechnologieën die de puristische zienswijze van objectoriëntatie op 
de proef stellen.

Objectoriëntatie is gebaseerd op een heel eenvoudig concept. Een systeem 
bestaat uit een aantal samenwerkende objecten. Een object heeft een 
geheugen (memory) of toestand (state) en deze wordt weergegeven als een 
set attributen. Een object heeft ook gedrag, dat wordt weergegeven als een 
set bewerkingen (operations). Figuur 2.1 toont een voorbeeld van de UML-
notatie voor een object. We hebben hier een Bankrekening waarvoor een 
toestand is gedefinieerd door de attributen rekeningnummer en saldo, en 
de bewerkingen storten en opnemen. De attributen zijn de dingen die door 
het object worden ‘onthouden’ en de bewerkingen zijn de dingen die met of 
door het object kunnen worden ‘gedaan’. Verderop zullen we deze principes 
uitgebreider bespreken.

Er zijn veel goede redenen waarom objecten zo belangrijk zijn geworden. 
Sommige daarvan hebben te maken met de tekortkomingen van de eerdere 
benaderingen van ontwikkeling, andere met de elegantie van het concept 
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en de goede afstemming van interacties tussen objecten in een systeem en 
de interacties van zaken in het geheel waar het object deel van is. We gaan 
hier nader op in wanneer we het begrip ‘object’ volledig introduceren en 
kijken dan hoe systemen kunnen worden opgezet als een samenleving van 
onderling samenwerkende objecten.

Objectoriëntatie wordt tegenwoordig als iets goeds beschouwd en verkopers 
noemen het graag als een van de pluspunten van hun producten. Dit kan 
een beetje verwarrend zijn en het leidt soms tot misverstanden. Wanneer 
een gereedschap objecten heeft, is dat niet per definitie goed of slecht. 
UML kan goed objecten weergeven en de methoden waaruit UML is 
ontstaan, zijn objectgeoriënteerd. UML kent echter enkele notaties die niet 
strikt objectgeoriënteerd zijn en UML kan ook worden gebruikt als onder-
steuning van een andere aanpak van softwareontwikkeling die het begrip 
‘object’ niet kent. Er zijn aspecten van goede software-engineering, zoals 
abstractie en encapsulatie, die baat hebben bij objecten en enkele daarvan 
zullen we verderop in dit boek bespreken.

Een misvatting die moet worden rechtgezet, is dat het voor objectge-
oriënteerde methoden nodig is in objectgeoriënteerde talen te bouwen. 
Misschien is dit wel een ideaal dat het nastreven waard is, maar het is niet 
terecht het gebruik van een krachtige methode te ontmoedigen omdat de 
beoogde doeltaal niet echt objectgeoriënteerd is. Verderop in dit boek zul-
len we daarom bespreken hoe we objectgeoriënteerde methoden en UML 
kunnen gebruiken voor niet-objectgeoriënteerde implementatie. Dit is een 
belangrijk punt, want veel gangbare ontwikkeltools zijn niet objectgeori-
enteerd of bewijzen het idee slechts lippendienst, maar hebben toch hun 
sterke kanten.

Om dit boek algemeen te houden, zal ik me ruimdenkend opstellen. 
Objectgeoriënteerde concepten genieten de voorkeur, maar als er goede 
redenen zijn om af te wijken van het puristische standpunt, accepteer ik dat 
of wijs ik op de alternatieve paden door de jungle voor degenen die zelf op 
verkenning willen gaan.

 2.2 De Unified Modeling Language
De Unified Modeling Language (UML) is een notatie voor het vastleggen 
van modellen van informatiesystemen. Het is een standaard die is gedefini-
eerd voor algemeen gebruik in de computerindustrie. De standaard zag het 

Bankrekening

rekeningnummer
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storten()
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Figuur 2.1: De UML-notatie voor een object Bankrekening
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levenslicht in 1995 en heeft zich sindsdien verder ontwikkeld. Hij is afge-
leid van de beste aspecten van een groot aantal verschillende notaties die al 
eerder bestonden. UML heeft breed ingang gevonden en de meerderheid 
van de populaire CASE-gereedschappen2 ondersteunt UML. Vóór UML 
waren er allerlei elkaar overlappende en beconcurrerende notaties. De 
OOSE-notatie van Jacobson, de OO-notatie van Booch en de OMT-notatie 
van Rumbaugh vormen de basis voor UML, maar in UML zijn ook elemen-
ten te vinden van andere notaties.

Dit boek maakt op grote schaal gebruik van de UML-notatie. Notatie is niet 
hetzelfde als methode of proces, net zoals de manier waarop u gebouwen 
tekent niet hetzelfde is als de gebouwen zelf of als de manier waarop u de 
gebouwen bouwt. Maak niet de fout te denken dat u een goed ontwerper 
bent wanneer u UML kent. Als u een taal beheerst, maakt dat u immers 
ook nog geen goede dichter. Een goede notatie is belangrijk, maar bij het 
ontwikkelen van informatiesystemen komt meer kijken dan alleen maar een 
goed gebruik van notatie.

UML is (volgens sommigen) geen geschikte manier om modellen aan te 
reiken aan een projectmanager. Het is echt een notatie voor analisten en 
ontwikkelaars. Voor het modelleren in een project is meer nodig dan UML. 
Aan het gebruik van UML voor de analyse- en ontwerpfase zitten ook 
grenzen, zodat soms gebruik moet worden gemaakt van andere notaties. 
UML heeft enige uitbreidingsmogelijkheden, door middel van stereotypen 
en beperkingen (constraints). Verderop in het boek zullen we zien hoe deze 
worden gebruikt.

 2.2.1 De belangrijkste UML-modellen
UML heeft een aantal modellen die op hun beurt deel uitmaken van de 
modellen voor de ontwikkeling van informatiesystemen, zoals de sys-
teemeisen. Op dit punt in het boek krijgt u een voorproefje van de modellen 
die in UML beschikbaar zijn. Verderop in het boek bespreken we ze in 
detail, op het moment dat we ze nodig hebben in de verschillende fasen 
van het softwareontwikkelproces.

Use-casediagrammen
Use-cases (gebruiksscenario’s) beschrijven nauwkeurig de punten waarop 
een computersysteem wordt gebruikt. Use-cases beschrijven de interactie 
tussen de gebruikers van het systeem en het systeem zelf. Een bedrijfsproces 
kan van een of meer use-cases van een systeem gebruikmaken en een use-
case kan door meerdere bedrijfsprocessen worden aangeroepen. We zullen 
daar later in het boek enkele voorbeelden van zien. In figuur 2.2 kan een 
verkoper (een actor) een computer gebruiken om bestellingen aan te nemen 
(een use-case) en de voortgang van bestellingen te controleren (een andere 
use-case). Dit zijn zeer globale diagrammen, bedoeld om de grenzen van 
het systeem af te bakenen. De use-cases omvatten al het gedrag van het 

2 CASE – Computer-Assisted Software Engineering
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systeem; de interacties tussen de actoren en de use-cases bepalen de com-
municatie tussen het systeem en de buitenwereld. UML biedt weinig details 
bij de definitie van use-cases en we zullen enkele aanvullende notaties en 
conventies introduceren om de beschrijving van use-cases te ondersteunen.

Activiteitendiagrammen en toestandsdiagrammen
Activiteitendiagrammen (activity diagrams) beschrijven, zoals hun naam 
al zegt, activiteiten en de stromen daartussen. Deze diagrammen kunnen 
worden gebruikt bij het opstellen van bedrijfsmodellen om de workflow in 
een bedrijf te beschrijven, bij de analyse van systemen om het gedrag van 
use-cases te specificeren en bij het ontwerpen om de gedetailleerde werking 
van complexe onderdelen van het systeem te specificeren. Figuur 2.3 laat 
een eenvoudig activiteitendiagram zien dat een bedrijfsmodel voor het ver-
werken van betalingen beschrijft. Daarbij is sprake van het afdrukken van 
een factuur (activiteit), het verzenden daarvan naar de klant (activiteit), het 
wachten op de betaling (toestand of state) en vervolgens het verwerken van 
die betaling wanneer zij binnenkomt (activiteit). De gevulde cirkel en het 
kleinere gevulde rondje met een cirkel eromheen (bull’s eye) geven respectie-
velijk het beginpunt en het eindpunt van het proces aan.

bestelling aannemen

verkoper

voortgang van bestelling controleren

Factuur afdrukken

Factuur verzenden

Wachten op 
betaling

Betaling 
verwerken

Figuur 2.3: Een UML-activiteitendiagram van een eenvoudig bedrijfsproces 
voor het verstrekken van een factuur en het innen van een betaling

Figuur 2.2: Een use-casediagram om aspecten te beschrijven van een systeem 
dat bestellingen verwerkt
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Activiteitendiagrammen worden in dit boek in verschillende rollen gebruikt. 
Ze zullen worden gebruikt om bedrijfsprocessen te beschrijven bij het 
modelleren van bedrijven. Daarnaast worden ze ook gebruikt om het gedrag 
van use-cases te beschrijven. En soms zullen ze worden gebruikt om gede-
tailleerde aspecten van de werking van een computersysteem te beschrijven. 
De notatie is veel rijker dan uit het eenvoudige diagram in figuur 2.3 naar 
voren komt.

Toestandsdiagrammen (statechart diagrams) zijn een ander soort diagrammen 
dat veel wordt gebruikt in de ontwerpfase. Met deze diagrammen kunnen 
bepaalde objecten (bijvoorbeeld rekeningen van klanten) worden beschre-
ven wanneer deze van de ene toestand overgaan in de andere. Figuur 2.4 
laat bijvoorbeeld de overgang van een bankrekening zien tussen twee 
toestanden. Wanneer de rekening wordt geopend, verkeert zij in de credit-
toestand. Vervolgens kan zij naar de debettoestand gaan en weer terugkeren 
naar de credittoestand. Vanuit de debettoestand kan zij, wanneer er niet op 
tijd wordt betaald, naar de geblokkeerde toestand gaan, waarna de rekening 
alleen weer kan worden geactiveerd wanneer ze wordt teruggebracht in de 
credittoestand. De rekening mag alleen worden gesloten vanuit de credit- of 
debettoestand.

Figuur 2.4: Een UML-toestandsdiagram om het gedrag van een bankrekening 
te beschrijven

Zowel in activiteitendiagrammen als in toestandsdiagrammen kan gedrag 
worden genest. De details van een activiteit kunnen bijvoorbeeld worden 
beschreven door een ander activiteitendiagram. Op deze manier kunnen 
analisten en ontwerpers op verschillende detailniveaus werken.

Sequentiediagrammen en collaboratiediagrammen
Een sequentiediagram (sequence diagram) is een belangrijke ontwerptekening 
die een activiteitenstroom tweedimensionaal afbeeldt op de interne com-
ponenten van een systeem. Figuur 2.5 laat een verkoper (een actor) zien 
die met behulp van een scherm een bestelling en leveringsgegevens invoert, 
waarna het scherm op zijn beurt de bestelling (een intern object in het 
computersysteem dat de bestelling afhandelt) en de verzending (een ander 
object dat de verzending van goederen afhandelt) wijzigt.

Credit

Debet

Geblokkeerd



22 Software engineering met UML

Dit diagram is veelzeggend. We zullen het in het ontwerpproces veel 
gebruiken. Het wordt niet alleen gebruikt om interacties te onderken-
nen, maar het kan ook als basis dienen om te bepalen welke objecten het 
systeem nodig heeft om de verlangde functionaliteit te bieden. Dit is mis-
schien wel het diagram dat het moeilijkst te begrijpen en met succes toe te 
passen is en we zullen dit diagram diepgaand bespreken.

Collaboratiediagrammen (collaboration diagrams) zijn te vergelijken met 
sequentiediagrammen, maar ze geven de interactie op een andere manier 
weer. Dit illustreert dat verschillende tekeningen, net als de tekeningen van 
architecten voor gebouwen, verschillende aspecten kunnen laten zien, maar 
in wezen hetzelfde zijn. Figuur 2.6 laat zien hoe de verkoper interactief met 
een bestelscherm werkt, dat op zijn beurt in wisselwerking staat met een 
bestellings- en verzendingsobject.

: verkoper

invoerscherm 
bestellingen

bestelling verzending

verzending

verkoper

invoerscherm 
bestellingen

bestelling

Figuur 2.6: Een UML-collaboratiediagram dat een eenvoudige interactie in een 
use-case voor de verwerking van bestellingen laat zien

Klassendiagrammen
Klassendiagrammen (class diagrams) zijn echt de interne bedradingsdiagram-
men voor een systeem. Ze worden soms ook statische modellen (static 
models) genoemd, omdat ze de statische en onveranderlijke structuur van 

Figuur 2.5: Een UML-sequentiediagram om de interactie in een eenvoudige 
use-case voor de verwerking van bestellingen te beschrijven
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het systeem laten zien.3 In figuur 2.7 heeft een invoerscherm voor bestel-
lingen een bestelling nodig, die bestaat uit meerdere bestelregels en die is 
gekoppeld aan een klant. In dit diagram tonen we de objecten die samen 
het systeem vormen, met daarbij de communicatielijnen tussen deze ob-
jecten. Dit is het belangrijkste diagram voor objectgeoriënteerde analyse en 
objectgeoriënteerd ontwerpen. Er is heel wat voorbereiding nodig om een 
goede set klassendiagrammen op te stellen. In dit diagram kan veel infor-
matie worden opgenomen, met inbegrip van de gegevens die in het systeem 
moeten worden opgeslagen en de verwerking die plaatsvindt.

3  Sequentiediagrammen en collaboratiediagrammen worden soms ook dynamische modellen 
genoemd. Collaboratiediagrammen en klassendiagrammen hebben vaak een vergelijkbare 
structuur, maar collaboratiediagrammen laten een bepaalde uitvoering van het systeem zien, 
terwijl klassendiagrammen de paden laten zien voor alle gebruiksmogelijkheden van klassen.

Invoerscherm bestellingen

BestelregelBestelling

Klant

1..*

Figuur 2.7: Een UML-klassendiagram om de objecten en hun relaties weer te 
geven in een systeem ter ondersteuning van de verwerking van bestellingen

Componentdiagrammen
Componenten groeperen de elementen van een computersysteem in 
grotere eenheden. Van de componenten worden vervolgens systemen 
gebouwd. Een component zal meerdere objecten bevatten, die elders in 
klassendiagrammen zijn gedefinieerd. De componenten worden vervolgens 
gegroepeerd om samen te werken en een volledig systeem te vormen (zie 
figuur 2.8). De componenten zullen worden ingezet bij de verschillende 
computers die worden gebruikt om het systeem te implementeren.

 2.3  Samenvatting
Modelleren is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van grote 
systemen. Elke fase van een ontwikkelproces levert modellen op die door 
latere fasen worden gebruikt. De mate van modellering is afhankelijk 
van de grootte en het type project en varieert van lichtgewicht, informele 
modellen tot grote, ingewikkelde modellen. In dit boek onderzoeken we de 
hierboven beschreven modellen nader, introduceren we nog enkele andere 
modellen om de Unified Modeling Language aan te vullen en brengen we 
de modellen in verband met de verschillende fasen van een softwareontwik-
kelproject.
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Figuur 2.8: Een UML-componentdiagram dat de relatie laat zien tussen de 
componenten die samen het systeem van een callcenter vormen

 Controlevragen
 1. Waarom worden bij de ontwikkeling van software modellen gebruikt?

 2. Wat wordt bedoeld met ‘objectgeoriënteerd’?

 3. Zijn objectgeoriënteerde programmeertalen noodzakelijk om object-
georiënteerde methoden te kunnen toepassen?

 4. Is UML een methode?

 5. Wat zijn de belangrijkste UML-modellen?

Interface 
callcenter

Beheer 
bestellingen

Klanten- 
beheer

Database- 
beheer
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HOOFDSTUK 3
Casestudy’s – ICANDO Oil

 Leerdoelen:
 1. kennismaking met drie realistische casestudy’s die in de rest van het 

boek zullen worden gebruikt om de concepten te illustreren, en met nog 
eens twee casestudy’s voor oefeningen die u zelf kunt maken.

Informatietechnologie is geen doel op zichzelf. Het belang van informatie-
technologie ligt in de bedrijfstakken die zij ondersteunt. Volgens de cijfers 
van de Wereldbank besteedden veel landen in de ontwikkelde wereld in 
1999 meer dan 8% van hun bruto binnenlands product aan informatie-
technologie en communicatie. Het leeuwendeel van de uitgaven werd 
gedaan ter ondersteuning van bedrijven, onder meer ten behoeve van de 
communicatie-industrie, met inbegrip van de media. Het bijzondere van 
IT-ontwikkelingen zit hem voor een groot deel in de veranderingen die IT 
teweeg kan brengen in de manier waarop ondernemingen zakendoen. Om 
een realistische achtergrond te schetsen voor de voorbeelden in dit boek, 
kijken we naar één grote sector in het bedrijfsleven.

De olie-industrie is een ingewikkelde en brede onderneming. De meeste 
mensen krijgen alleen maar de eindproducten te zien, zoals olie, brandstof 
en plastic. Veel mensen beseffen niet van hoeveel producten van de olie-
industrie ze afhankelijk zijn, zoals onze wegdekken en de elektriciteit bij 
ons thuis. Om u een idee te geven van de omvang van de industrie: de 
OPEC heeft berekend dat de vraag naar olie in de wereld zo’n 76,8 miljoen 
barrel per dag is (een barrel is 159 liter) en dat de drie grootste oliemaat-
schappijen in de wereld in 1999 elk meer dan honderd miljard Amerikaanse 
dollars aan inkomsten hadden. Deze industrie is in de loop van een eeuw 
van immense economische ontwikkeling en verandering volwassen ge-
worden. Deze industrie heeft zware techniek, een verscheidenheid aan 
technologieën, alsook wetenschappelijke kennis om ruwe olie te vinden en 
om te zetten in ontelbare producten. De industrie biedt, direct of indirect, 
werk aan miljoenen mensen. Meer dan welke industrie ook heeft zij levens 
veranderd, vaak ten goede, maar helaas soms ook ten slechte. De industrie 
is onderwerp van veel verdeeldheid en heeft grote invloed op de maat-
schappij, het bestuur, de economie en het milieu.
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De volwassenheid van de industrie en haar rijkdom betekenen dat het een 
van de industrieën is waar informatietechnologie het breedst wordt toege-
past. Geologen gebruiken bijvoorbeeld ingewikkelde simulatieprogramma’s 
om te berekenen waar ruwe olie aanwezig is. Ingenieurs besturen ingewik-
kelde boringen met computersystemen. Handelaars gebruiken systemen 
om producten uit te wisselen en deze naar raffinaderijen te zenden. De 
raffinaderijen zelf hebben systemen voor procescontrole en optimaliserings-
programma’s. Een computersysteem plant de levering van brandstoffen en 
smeermiddelen. Detailhandelsverkooppunten hebben systemen om hun 
verkopen te registreren en promotiecampagnes te bewaken. Computerpro-
gramma’s drukken facturen en kassabonnen af voor de detailhandelsver-
kooppunten en innen het geld van bankoverboekingen. Zonder computers 
zouden de productie en levering van olieproducten langzamer, duurder en 
minder efficiënt verlopen.

Aan het einde van de twintigste eeuw zijn de uitgaven van de oliemaat-
schappijen aan informatietechnologie enorm gestegen. In grootschalige 
onderzoeksprogramma’s wordt onderzoek gedaan naar allerlei toepassingen 
van IT, van betere optimalisaties en simulaties tot artificial intelligence en 
computerleren (machine learning). Buiten de toonaangevende IT-bedrijven 
en -adviesbureaus zijn de oliemaatschappijen misschien wel de grootste 
consumenten, onderzoekers en ontwikkelaars van computersystemen.

Om deze reden, en ook omdat ik een aantal jaar in deze industrie heb 
gewerkt, zijn de casestudy’s die we zullen bekijken afkomstig uit de olie-
industrie. Er is gekozen voor drie typen applicaties. De eerste applicatie 
is een grootschalige applicatie voor de verwerking van bestellingen. Deze 
casestudy geeft inzicht in het ontwikkelen in een omgeving waar al allerlei 
andere systemen aanwezig zijn. De tweede casestudy is een technisch 
onderzoeks- en ontwikkelsysteem, waarbij de nadruk op technologie ligt. 
De derde casestudy is een internetapplicatie van een type dat steeds meer 
voorkomt. We zullen deze applicaties tijdens het hele softwareontwikkel-
proces volgen. Daarnaast worden nog twee andere applicaties beschreven, 
die als basis zullen worden gebruikt voor de oefeningen die u kunt maken.

Om u een idee te geven van de complexiteit van de totale bedrijfstak, 
beschrijven we nu kort de verschillende fasen in de totstandkoming van 
olieproducten. De industrie is in grote lijnen verdeeld in bedrijven ‘stroom-
opwaarts’ en bedrijven ‘stroomafwaarts’. De bedrijven stroomopwaarts rich-
ten zich op het vinden, winnen en vervoeren van ruwe olie. De bedrijven 
stroomafwaarts richten zich op het omzetten van de ruwe olie in bruikbare 
producten, zoals benzine, en vervolgens op de levering van deze producten 
aan de afnemers. Figuur 3.1 schetst het totale proces van het zoeken naar 
olie en het omzetten ervan in bruikbare producten.

De belangrijkste activiteitengebieden zijn:

o Exploratie
 Tot dit activiteitengebied behoort het zoeken naar olie en gas. Er worden 

geologische structuren bestudeerd en er wordt onderzoek gedaan. Dit 
kunnen seismologische onderzoeken zijn, waarbij echo’s van explosies 
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een beeld geven van de structuren van de ondergrondse gesteenten. Er 
kunnen ook proefboringen plaatsvinden, waarbij op verschillende diepten 
in de aardkorst monsters worden genomen. Vaak worden er ook compu-
tersimulaties gebruikt, zodat de geologen zich een beeld kunnen vormen 
van de ligging van de gesteenten en ze mogelijke olie- en gasvelden beter 
kunnen identificeren.

o Productie
 Productie betekent boorputten en omgaan met het ruwe product zodra 

het uit de grond komt. Gewoonlijk zijn olie en gas gemengd. Het gas 
moet dan van de olie worden gescheiden. De olie moet vervolgens naar 
een raffinaderij worden getransporteerd, wat doorgaans gebeurt per schip 
of pijplijn. Bij de productie komen allerlei IT-toepassingen kijken, van 
productiecontrole tot het toezicht op oliestromen en zelfs modellen van 
de vervuiling door residuen van het boorproces.

o Handel
 Wanneer de olie eenmaal uit de grond is, moet zij worden getranspor-

teerd naar raffinaderijen. Niet alle ruwe olie heeft dezelfde eigenschap-
pen en een raffinaderij kan slechts bepaalde typen ruwe olie verwerken. 
Sommige ruwe oliën bevatten bijvoorbeeld meer zwavel, waardoor een 
speciale behandeling nodig is. Het doel van de handel is tot zo goed 
mogelijke afspraken te komen voor het vervoeren van de olie naar een 
raffinaderij. Door schommelingen in de productievolumes van de ver-
schillende velden en schommelingen in de raffinagevolumes moeten de 
maatschappijen olie kopen en verkopen. Het gebeurt maar zelden dat 
een maatschappij haar eigen olie gewoon naar haar eigen raffinaderijen 
vervoert.

olie zoeken

olie boren

olie winnen

olie vervoeren

olie raffineren 

olie- en benzine 
producten produceren

basischemicali n 
produceren 

olie- en benzineproducten 
distribueren en verkopen

chemische eindproducten 
produceren

chemische producten 
distribueren en verkopen

Figuur 3.1: Schema van het proces in de olie-industrie
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o Raffinage
 Ruwe olie is een ingewikkelde cocktail van koolwaterstoffen. Als u zich 

voorstelt dat u olie, bitumen, benzine, diesel, methanol en nog eens hon-
derd andere olieproducten mengt tot een dikke zwarte drab, krijgt u een 
idee van wat ruwe olie is. Bij de raffinage worden al deze componenten 
van elkaar gescheiden. In beginsel gebeurt dit door de olie te verhitten en 
de damp bij verschillende temperaturen te laten condenseren. De dikkere, 
zwaardere producten zijn minder kostbaar, dus deze worden doorgaans 
verder verwerkt en gesplitst in lichtere producten. Uit de drab van de 
ruwe olie ontstaan zo geraffineerde producten.

o Vervaardiging
 De geraffineerde olieproducten, zoals benzine en motoroliën, komen niet 

rechtstreeks uit de raffinaderij. Er worden eerst nog verschillende chemi-
sche stoffen aan toegevoegd om de prestaties te verbeteren. De additieven 
in benzine zorgen er bijvoorbeeld voor dat de benzine goed ontbrandt in 
een motor en ze houden bepaalde onderdelen van de motor schoon. De 
olie die in een motor gaat, bestaat voor 10% of meer uit additieven om de 
prestaties van de olie te verbeteren. Een deel van de producten moet nog 
verder worden verwerkt voor de productie van basischemicaliën, zoals 
ethyleen, en eindproducten, zoals polytheen.

o Distributie
 De producten moeten worden gedistribueerd naar de eindgebruikers. 

Voor olie en benzine betekent dit verzending naar de detailhandelsver-
kooppunten. Voor andere producten kan het verzending betekenen naar 
bedrijven die deze producten gebruiken, bijvoorbeeld als grondstof voor 
hun eigen fabricageprocessen. Bij distributie komt ook tijdelijke opslag in 
opslagplaatsen kijken.

 3.1 ICANDO Oil
ICANDO Oil is een (fictieve) toonaangevende Europese oliemaatschappij 
die op diverse terreinen actief is, waaronder de exploratie en productie van 
ruwe olie, de raffinage, de productie van chemicaliën en de levering naar 
de markten voor benzine (voor de detailhandel en als handelsproduct) 
en bulkchemicaliën. De maatschappij als geheel is in feite een groep van 
werkmaatschappijen die in verschillende nationale situaties actief is. Er zijn 
ook kleine maar uiterst winstgevende werkmaatschappijen die actief zijn 
op het gebied van de farmaceutica, landbouwchemicaliën en alternatieve 
energiebronnen. De maatschappij reageert op grote uitdagingen op de we-
reldmarkt, met een snelle groei in Oost-Europa en een enigszins aarzelende 
groei in China. ICANDO Oil is ambitieus en wil concurreren met de grote 
spelers in de olie-industrie. De maatschappij heeft een zeer gedecentrali-
seerde structuur en is gegroeid door overnamen. De bedrijfsprocessen zijn 
dan ook zeer uiteenlopend en ook de ondersteunende IT-systemen zijn heel 
divers.
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 3.2 Bestellen van bulkchemicaliën van ICANDO
ICANDO Oil heeft zijn Europese activiteiten op het gebied van bulkchemi-
caliën ondergebracht in één werkmaatschappij. Met de ontwikkeling van de 
Europee Unie is grensoverschrijdende handel heel gewoon geworden. De 
nationale chemische bedrijven die deel uitmaken van de ICANDO-groep, 
zijn nu gekunsteld en log geworden. Soms beconcurreren de bedrijven 
elkaar over nationale grenzen heen. Een herstructurering heeft kansen 
opgeleverd voor optimalisatie van de productie en de toelevering, voor 
rationalisatie van de verschillende bedrijfsonderdelen en verbetering van 
de kwaliteit van de producten en diensten. Een van de hoekstenen voor de 
verwezenlijking hiervan is een gemeenschappelijk bestelsysteem.

Het bedrijf heeft momenteel bestelsystemen per land. Deze systemen 
ondersteunen verschillende bedrijfsprocedures en zijn op verschillende 
manieren geïmplementeerd op verschillende typen computersystemen, van 
mainframes met CICS-schermen1 tot LAN-systemen2. Als gevolg van de 
manier waarop ICANDO haar productie heeft vorm gegeven, komen deze 
systemen meer overeen, maar ook daar is sprake van enige verscheiden-
heid, voornamelijk in de fabrieken die door ICANDO zijn overgenomen.

Dit is een probleem waar veel ondernemingen mee kampen. Naarmate 
ze groeien en zich ontwikkelen en nieuwe bedrijfsactiviteiten verwerven, 
neemt de diversiteit van de ondersteunende systemen toe. Dit maakt de 
ondersteuning van het bedrijf ingewikkeld. De wijde verspreiding van per-
sonal computers en de lage prijs van servers betekenen dat kleine bedrijfs-
onderdelen vaak los van elkaar hun eigen IT-systemen ontwikkelen. Het is 
voor elk zich ontwikkelend bedrijf een grote uitdaging zijn IT-infrastructuur 
efficiënter in te richten.

De belangrijkste zakelijke drijfveer voor ICANDO bij de afweging een 
nieuw IT-systeem voor bestellingen in te voeren, zijn waarschijnlijk de 
prestaties van het bedrijf in de markt. In vergelijking tot soortgelijke 
ondernemingen in de wereld heeft ICANDO grotere voorraden, heeft 
het veel meer opslagcapaciteit en hogere transportkosten. In een op prijs 
concurrerende markt betekent dit dat de winstmarges van ICANDO klein 
zijn en dat een aantal productlijnen niet rendabel is. ICANDO heeft tot nu 
toe zijn marktpositie weten te behouden door zijn goede dienstverlening 
en hoge betrouwbaarheid, maar daarvoor is veel personeel nodig. In som-
mige landen daalt het marktaandeel nu sterk. De raad van bestuur houdt 
de werkmaatschappij overeind met de hoge inkomsten door de groeiende 
oliemarkt, maar het bedrijf moeten snel weer rendabel worden.

Het belangrijkste probleem van ICANDO op het punt van het voorraadbe-
heer is dat er geen plan is vastgesteld voor het bestellen en productie. Om 
ervoor te zorgen dat aan de vraag van de klant kan worden voldaan, moeten 
dus grote voorraden worden aangehouden. Dit kost geld en leidt tot verspil-

1 CICS is een al lang bestaand besturingssysteem voor IBM-mainframes.
2  LAN staat voor Local Area Network.
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ling, maar legt ook geld vast dat voor andere doelen zou kunnen worden 
gebruikt.

De IT-strategie richt zich in eerste instantie op het bestelsysteem als de eer-
ste stap in een grote herziening van de ondersteunende systemen. De reden 
voor deze keus is dat belangrijke veranderingen in de bedrijfsprocedures 
aan het licht hebben gebracht dat de voorraad met 147 miljoen euro zou 
kunnen worden verlaagd. Ook zijn besparingen van 23 miljoen euro op de 
jaarlijkse exploitatiekosten mogelijk door terugbrengen van de kosten van 
opslag en transport tot een standaardniveau. Er is een enkel systeem voor de 
verwerking van bestellingen voor heel Europa nodig om deze besparingen 
te kunnen realiseren.

De technische evaluatie is uitgevoerd. Er is gebleken dat pakketoplossingen 
een serieuze optie zijn. Een van de belangrijke bedrijfseisen is echter dat 
klanten via internet veilig toegang moeten hebben tot het bestelproces en 
dat het nieuwe systeem de mogelijkheid moet hebben om de klanten dien-
sten met toegevoegde waarde te bieden. De oplossingen op de pakketmarkt 
waren iets voordeliger in aanschaf, brachten minder risico’s met zich mee 
voor de oplevering, maar waren minder flexibel en gaven het bedrijf geen 
voorsprong op de markt. Er is daarom besloten een bestelsysteem op maat 
te maken en daarin bepaalde pakketelementen op te nemen. De tijdschaal 
is kort en tussen het moment dat het project is bedacht, tot het moment van 
levering van het eerste systeem mag niet meer dan een jaar zitten.

Figuur 3.2 illustreert de ideale situatie, waarin een klant via het web een  
bestelling kan plaatsen. Daarvoor is een server nodig die geautomatiseerd 
een bepaald stuk productie plant in een fabriek. Wanneer het product 
gereed is, wordt het opgenomen in de planning voor de levering. De klant 
ontvangt daarna de goederen en een factuur.

Figuur 3.2: Een beeld van automatische bestellingen door klanten, met geauto-
matiseerde planning van de productie en levering
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De bedrijfseisen hebben het onderstaande aan het licht gebracht:

 1. Er is een gemeenschappelijk systeem nodig om vanuit een willekeurige 
opslagplaats of fabriek in Europa bestellingen en leveringen te kunnen 
initiëren.

 2. Het bestelproces moet in elk land hetzelfde zijn.
 3. De bestellingen moeten worden opgenomen in de taal van het land 

van de klant.
 4. Klanten moeten de mogelijkheid krijgen rechtstreeks via een veilige 

internetverbinding hun bestelling te plaatsen. De productlijsten zullen 
worden aangepast op basis van het contract met de klant.

 5. Klanten krijgen korting voor vroegtijdige bestellingen. Dit zal gebeu-
ren op basis van een staffel die deel uitmaakt van het contract met 
de klant. Het doel hiervan is de productieschema’s te optimaliseren. 
Bestellingen moeten minstens 21 dagen voor de leverdatum worden 
geplaatst om voor korting in aanmerking te komen. De klant kan een 
hogere korting krijgen als hij nog eens zeven dagen eerder bestelt.

 6. Er komt een team voor het gehele bedrijf dat gegevens nodig heeft van 
alle bestellingen, verwachte bestellingen, voorraden en productieschema’s.

 7. Een optimalisatiepakket dat door een van de grotere landen wordt ge-
bruikt, zal worden aangepast om de totale productie te optimaliseren 
teneinde aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Het bedrijfsteam 
zal dit optimalisatieprogramma dagelijks laten draaien. Elke fabriek 
ontvangt wekelijks productieplannen; incidenteel kunnen aan een fa-
briek wijzigingen voor een afzonderlijke dag worden doorgegeven.

 8. Leveringen zullen, waar mogelijk, plaatsvinden vanaf de plaats van 
productie, niet vanaf de opslagplaats. Daardoor dalen het werkkapitaal 
en de verplaatsingskosten voor de producten aanzienlijk.

 9. In enkele gevallen worden leveringen gemeten op het punt van afleve-
ring. De klant en de leverancier tekenen een formulier om de afgele-
verde hoeveelheid te registreren. De leveranciers voeren dagelijks hun 
leveringen via een veilige internetverbinding aan het eind van de dag 
in. Dit kan handmatig gebeuren, maar voor bepaalde leveranciers ook 
via een verbinding met hun eigen systemen.

 10. De klanten ontvangen een factuur op de dag na de levering. De beta-
lingstermijn is dertig dagen.

 11. In het geval van te late betaling wordt in eerste instantie een waar-
schuwing verzonden en worden beperkingen opgelegd aan vervolgbe-
stellingen.

 12. Als na zestig dagen nog niet is betaald, wordt de account van de klant 
geblokkeerd.

 3.3 Veiligheid van de terreinen van ICANDO
ICANDO heeft een aantal terreinen voor de opslag van chemische stoffen, 
petroleum en gas. Een opslagplaats moet voldoen aan strenge veiligheids-
normen. Deze normen specificeren de kwaliteit van de opslagvoorzieningen 
en schrijven een minimumafstand voor van de voorzieningen tot elkaar 
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en tot andere voorzieningen in de plaatselijke omgeving teneinde te voor-
komen dat een klein ongelukje zoals een lek een hele kettingreactie van 
vervelende gebeurtenissen tot gevolg kan hebben.

De ingenieurs van de terreinen hebben tot taak de veiligheid te garanderen 
en veranderingen op het terrein aan te geven. De veiligheidsrichtlijnen zijn 
dikke documenten. ICANDO heeft zijn eigen bedrijfsnormen en vaak zijn 
er ook nog plaatselijke normen. Deze normen veranderen van tijd tot tijd. 
Steeds wanneer een ingenieur de indeling van een terrein verandert of een 
nieuwe voorziening toevoegt, moeten de richtlijnen worden geraadpleegd. 
Wanneer niet aan de richtlijnen wordt voldaan, is dat niet alleen gevaarlijk, 
maar het kan er ook toe leiden dat de plaatselijke veiligheidsinspecteurs het 
terrein sluiten.

De centrale diensten hebben een veiligheidsauditteam dat de terreinen zo 
regelmatig mogelijk bezoekt. Ze stuiten op overtredingen, die vaak te wijten 
zijn aan het feit dat de ingenieur van een terrein de richtlijnen verkeerd 
heeft gelezen of een richtlijn over het hoofd heeft gezien. De centrale 
diensten zouden graag een computerprogramma hebben om de ingenieurs 
van de terreinen te helpen aan de veiligheidsnormen te voldoen.

De hulp van de IT-onderzoeksgroep wordt ingeroepen en deze stelt een 
tekenprogramma voor waarmee de ingenieurs snel een tekening van een 
terrein kunnen maken, inclusief alle opslagvoorzieningen, kantoren, gren-
zen en wegen. Het programma zal de specificaties van elk van de voorzie-
ningen kunnen inlezen, evenals de richtlijnen. Er zal automatisch worden 
gecontroleerd of het terrein aan de richtlijnen voldoet en een auditrapport 
worden geproduceerd. Het IT-onderzoeksteam stelt het uiterlijk voor de 
interface van het systeem voor zoals in figuur 3.3 is weergegeven.

LPG-gebied

Waarschuwing

Kantoor

Opslag cilinders

Weg

Figuur 3.3: Voorgesteld uiterlijk voor het auditingsysteem voor de veiligheid 
van terreinen

Bij nader onderzoek stelt de IT-onderzoeksgroep vast dat er twee typen 
regels zijn. Het eerste type regel noemt de materialen die moeten worden 
gebruikt bij de bouw van een voorziening. Deze regels specificeren ken-
merken zoals de dikte van de muren van een opslagplaats. Het tweede type 
regel specificeert de minimumafstanden tussen de voorzieningen. De af-
stand hangt af van de voorziening en van de capaciteit van de voorziening. 
Sommige afstandsregels zijn ingewikkeld doordat voorzieningen dichter bij 
elkaar mogen worden geplaatst wanneer er brandmuren en dijken (aarden 
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wallen) worden aangebracht als beschermende barrière. De afstanden 
moeten bovendien op verschillende manieren worden berekend.

 3.4 Bevordering benzineverkoop van ICANDO in de 
  detailhandel

De concurrentie op de detailhandelmarkt voor benzineproducten is groot 
en de aard van de markt, met een groot aantal economische factoren, 
betekent dat de meeste detailhandelaren een systeem hebben om trouwe 
klanten te belonen. Met de klantenpas van ICANDO sparen gebruikers 
punten bij elke liter brandstof die ze kopen en bij elke euro die ze in de 
shop besteden. De punten kunnen worden ingewisseld voor goederen of 
kunnen worden gebruikt om korting te krijgen op een scala aan producten, 
zoals vakanties. De marketingdirecteur wil het imago van ICANDO verbe-
teren door klanten een website te bieden. Zo kunnen ze online nagaan hoe-
veel punten ze al hebben gespaard en kunnen ze bestellingen plaatsen. De 
marketingmanager is erin geslaagd advertentieruimte op de website te ver-
kopen en heeft contracten afgesloten met leveranciers om extra kortingen te 
kunnen bieden op aanbiedingen als deze via de website worden besteld. De 
verwerkingscapaciteit van het callcenter is momenteel drieduizend gesprek-
ken per dag. Twee derde daarvan betreft het verzilveren van punten. De rest 
van de gesprekken betreft vervanging van verloren klantenpassen, nieuwe 
registraties, klachten en algemene verzoeken om informatie.

Wanneer een klant een aankoop doet, overhandigt deze de ICANDO-klan-
tenpas. De caissière haalt de kaart aan de kassa door een lezer. De gegevens 
van de aankoop worden naar de centrale server gezonden, die een aantal pun-
ten toewijst afhankelijk van de aankoop. De klant kan onmiddellijk over deze 
punten beschikken indien gewenst; het actuele saldo wordt op de kassabon 
afgedrukt. Elk verkooppunt heeft een klein aantal standaardartikelen die met 
de punten kunnen worden gekocht. Elke drie maanden ontvangt de klant een 
catalogus en kan zij uit een breder assortiment artikelen kiezen en ook korting 
krijgen op diensten zoals vakanties of kaartjes voor theatervoorstellingen.

Op de website kan de klant online een catalogus van artikelen bekijken en 
bestellingen plaatsen. Hij kan via de website ook in ruil voor punten artike-
len en diensten met korting kopen, waarbij moet worden bijbetaald met een 
creditcard. Op de website kan hij ook het puntensaldo bekijken, adresgege-
vens wijzigen en een vervangende klantenpas bestellen. Tevens registreert 
de website het e-mailadres en kan hij ervoor kiezen via e-mail op de hoogte 
te worden gehouden van speciale aanbiedingen.

De marketingmanager wil ook graag de mogelijkheid van mobiele commu-
nicatie verkennen, zoals WAP3. Hij denkt dat het, op zijn minst, mogelijk 
moet zijn SMS-berichten4 met speciale aanbiedingen te verzenden naar de 
mobiele telefoon van een klant.

3  WAP staat voor Wireless Application Protocol, dat wordt gebruikt om mobiele toestellen een 
beperkte interface in internetstijl te geven.

4  SMS staat voor Short Message Service, een eenvoudige dienst voor korte tekstberichten die 
vooral wordt gebruikt voor mobiele telefoons.
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 3.5 Detailhandelsverkooppunten van ICANDO
De Britse detailhandeldivisie van ICANDO Oil heeft een overeenkomst 
getekend met NeverShut, een kruideniersdienst die producten levert aan 
franchise verkooppunten met de handelsnaam NeverShut. Het plan bestaat 
om op benzinestations 24 uur per dag, zeven dagen per week producten 
van NeverShut aan te bieden. Daarmee wordt het assortiment producten 
dat bij de ICANDO-verkooppunten kan worden gekocht, aanzienlijk 
uitgebreid. Men verwacht dat dit een positieve invloed zal hebben op de 
verkoop van brandstoffen en het is een nieuwe bron van inkomsten.

De detailhandelsverkooppunten zullen ICANDO-producten blijven leve-
ren, zoals olie en andere motorgerelateerde producten, en zullen daarnaast 
de kruidenierswaren van NeverShut aanbieden. Alle producten worden aan 
dezelfde kassa afgerekend. De producten worden daar geregistreerd door 
middel van een streepjescodescanner. Elk ICANDO-verkooppunt heeft 
een EPOS-terminal (electronic point of sale) die is aangesloten op een centraal 
systeem dat alle verkopen vastlegt. Dit gebeurt op basis van store-and-
forward. De voorraad wordt dagelijks aangevuld op basis van de verkochte 
producten. Voor klanten met een klantenpas wordt bij elke verkooptrans-
actie ook het pasnummer geregistreerd.

NeverShut volgt de omzet in de verkooppunten. De EPOS-terminal in de 
eigen standaardwinkels van NeverShut werkt op dezelfde manier als het 
systeem van ICANDO. Het heeft weinig nut in de ICANDO-shops een 
tweede EPOS-systeem in te voeren.

NeverShut volgt de omzet in een verkooppunt en wanneer de voorraden 
klein zijn, genereert NeverShut automatisch een bestelling om de voorraad 
bij het verkooppunt weer aan te vullen. Elk artikel in het assortiment heeft 
een minimum- en een maximumvoorraadniveau en zodra het minimum-
niveau wordt bereikt, wordt binnen 24 uur een bestelling naar het verkoop-
punt verzonden. Bij de leveringen wordt de voorraad van elk artikel weer 
aangevuld tot het maximale voorraadniveau.

Het EPOS-systeem van ICANDO maakt het mogelijk leveringen te registre-
ren. De verkoper leest de productcode met behulp van de streepjescode en 
voert de geleverde hoeveelheid in. Deze mogelijkheid is al aanwezig.

ICANDO heeft nieuwe IT-functionaliteit nodig om te kunnen omgaan met 
de relatie met NeverShut. Om te beginnen moeten, wanneer verkooptrans-
acties worden gedownload, de verkopen van NeverShut worden gescheiden 
van die van de ICANDO-producten. De gegevens van de klantenpas mogen 
echter niet aan NeverShut worden doorgegeven. De omzetgegevens van de 
NeverShut-producten voor elk verkooppunt worden vervolgens via elektro-
nische weg doorgegeven aan het eigen systeem van NeverShut. De bevoor-
rading wordt daarna helemaal door NeverShut afgehandeld.

NeverShut verstrekt ICANDO maandelijks een overzicht van de producten 
die het aan de ICANDO-shops heeft geleverd. ICANDO vergelijkt het 
overzicht van NeverShut met zijn eigen gegevens over de leveringen aan de 
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verkooppunten. Alle afwijkingen worden gemeld en substantiële afwijkin-
gen worden onderzocht door iemand van het hoofdkantoor van ICANDO 
en de manager van het verkooppunt. In het geval van afwijkingen moet of 
het door het verkooppunt te betalen bedrag of het aan NeverShut te betalen 
bedrag worden aangepast.

Het verkooppunt ontvangt van ICANDO een gecombineerde rekening voor 
alle producten die aan het verkooppunt zijn geleverd, hetzij door ICANDO 
hetzij door NeverShut. De manager controleert de rekening voordat hij 
opdracht tot betaling geeft.

Het hoofdkantoor wil de effectiviteit van de nieuwe overeenkomst volgen. 
Er moet per verkooppunt zo’n vijftienduizend euro aan herinrichtingskosten 
worden gemaakt om de handelsnaam NeverShut te gaan voeren. Er moeten 
reclameborden worden geplaatst, de parkeergelegenheden moeten worden 
uitgebreid en er moet meer schapruimte komen. In eerste instantie wordt 
in twintig winkels in een geselecteerde regio gedurende zes maanden een 
proef genomen met het nieuwe concept. Als de proef slaagt, wordt het con-
cept ingevoerd bij driehonderd verkooppunten. De verwachting is dat de 
winst op alleen al de detailhandelproducten voor een gemiddelde shop zo’n 
twaalfduizend euro zal bedragen. De extra omzet aan benzineproducten zal 
naar verwacht een extra winst van nog eens vierduizend euro per jaar per 
verkooppunt opleveren. De veranderingen die nodig zijn om het informa-
tiesysteem aan te passen aan de nieuwe overeenkomst, zullen ongeveer een 
half miljoen euro kosten.

Er zijn verslagen nodig om de winst uit te splitsen in winst op ICANDO-
producten en winst op NeverShut-producten. Ook moeten individuele 
aankopen worden gevolgd door middel van de klantenpas om na te gaan of 
het aantal aankopen door vaste ICANDO-klanten toeneemt.

De klantenpas zal punten opleveren voor alle aankopen, niet alleen voor 
ICANDO-producten. Het plan bestaat om bonuspunten te gaan geven voor 
speciale promotieacties, inclusief producten van NeverShut. Het systeem 
moet bij elke transactie het nieuwe puntenaantal van een klant kunnen 
bepalen, inclusief de punten van speciale promotieacties.

 3.6 Oliehandel van ICANDO
De oliehandel is voor elke oliemaatschappij een belangrijke activiteit. Ruwe 
olie wordt doorgaans vervoerd in tankers met een capaciteit van soms wel 
meer dan een miljoen barrel5. Ruwe olie kost doorgaans meer dan twintig 
euro per barrel, dus de lading van de tankers vertegenwoordigt een enorm 
kapitaal.

Een oliemaatschappij moet een voortdurende stroom ruwe olie naar een 
raffinaderij in stand houden. Helaas verschillen de kenmerken van ruwe 
oliën sterk, afhankelijk van de plaats waar de olie is gewonnen. Sommige 

5 In een barrel gaat 158,97 liter.
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oliën bevatten sterk corrosieve bestanddelen en vereisen een speciale 
behandeling. Een raffinaderij kan daarom gewoonlijk slechts een beperkt 
scala aan oliën verwerken. Vaak is de olie die een maatschappij wint, niet 
geschikt voor haar eigen raffinaderijen.

De belangrijkste taak van de handelstak van een oliemaatschappij is de 
eigen raffinaderijen van de maatschappij draaiende te houden met de 
goedkoopste olie die beschikbaar is. Olie wordt gekocht en verkocht op 
goederenbeurzen, ongeveer zoals dat ook gebeurt met aandelen. Olie kan 
worden gekocht en verkocht al voordat hij is gewonnen, maar ook nog 
tijdens het vervoer. Het komt wel eens voor dat een tanker vol olie, terwijl 
hij al onderweg is naar een raffinaderij, wordt verkocht en naar een andere 
raffinaderij wordt gestuurd.

De handelstak heeft vaak ook nog een tweede taak: geld verdienen met 
handelen. Wanneer meer olie wordt verkocht dan kan worden verwerkt, 
kan het surplus worden verkocht als de prijs verbetert. Ook kunnen er 
koopjes zijn, bijvoorbeeld doordat een raffinaderij buiten bedrijf is, en als 
uw maatschappij over voldoende opslagcapaciteit beschikt, kan het nut-
tig zijn extra ruwe olie te kopen tegen een lage prijs. Ruwe olie die tegen 
een lage prijs is gekocht, kan later mogelijk tegen een hogere prijs worden 
verkocht.

De markt is ingewikkeld door twee kenmerken. Allereerst is er de termijn-
handel. Er kan een deal worden gesloten om op een tijdstip in de toekomst 
olie te leveren en de feitelijke transactie dan te laten plaatsvinden. De 
handelaar koopt nu dus niets, maar belooft iets over een aantal weken of 
maanden te kopen. Dit is allemaal betrekkelijk eenvoudig, totdat handela-
ren termijnzaken gaan verkopen. Als een termijnzaak een transactie voor 
twintig euro per barrel betreft en de marktprijs op het moment van levering 
vijfentwintig euro per barrel is, heeft de termijnzaak een waarde van vijf 
euro per barrel, wat betekent dat een andere handelaar de termijnzaak voor 
een prijs tot vijf euro kan kopen. (Evenzo kan de waarde van een barrel la-
ger liggen dan de termijnzaak aangeeft, zodat de termijnzaak een negatieve 
marktwaarde heeft.)

De tweede complicatie is de optiemarkt voor termijnzaken. U koopt een 
optie om te kopen. Een handelaar kan bijvoorbeeld twee euro betalen voor 
de optie om op enig moment in de toekomst een barrel olie voor twintig 
euro te kopen. Als de olieprijs hoger is dan twintig euro op het moment dat 
de optie moet worden verzilverd, is het de moeite waard de olie te kopen. 
Als de olieprijs echter onder de twintig euro ligt, zal de handelaar de optie 
echter laten verlopen en is hij zijn oorspronkelijke twee euro kwijt. Opties 
kunnen worden gekocht en verkocht. Als het ernaar uitziet dat een barrel 
olie vijfentwintig euro gaat opleveren en een handelaar heeft een optie voor 
twintig euro, is de waarde van de optie vijf euro.

Een handelaar neemt risico’s. Het risico is het geldbedrag dat de handelaar 
zou kunnen verliezen als alle deals onder de slechtst mogelijke omstan-
digheden zouden plaatsvinden (zeg, alle termijnzaak- en optiecontracten 
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liggen boven de marktprijs op het moment van levering). De handelaar zal 
proberen het risico zo klein mogelijk te houden door zijn toezeggingen tot 
kopen in evenwicht te brengen met zijn toezeggingen tot verkopen. Het 
risico is laag, mits de toezeggingen tot verkopen gemiddeld meer waard zijn 
dan de toezeggingen tot kopen.

ICANDO Oil heeft een omvangrijke handelsgroep. Op de handelsvloer zijn 
tientallen punten waar informatie kan worden ingevoerd en opgevraagd. 
De actuele transacties op de goederenbeurs worden weergegeven met de 
bijbehorende prijzen. Hetzelfde geldt voor de transacties in termijnzaken. 
Nieuwe informatie wordt getoond en elke grote gebeurtenis, zoals een 
brand bij een raffinaderij of een wereldgebeurtenis zoals een terroristische 
aanval of een oorlogsverklaring, kan snel effect hebben op de handel.

ICANDO Oil zou graag een volledig geïntegreerd systeem hebben waarmee 
een handelaar vanachter een bureau alle informatie kan bekijken, alle 
bestaande portefeuillecontracten kan zien, nieuwe transacties kan invoeren 
en het risico van de portefeuilles in beeld kan brengen. De managers willen 
de portefeuilles van alle handelaren kunnen zien en het totale risico van 
de handelsvloer kunnen beoordelen en beheersen. Als een handelaar te 
veel risico neemt, moet de leiding daar onmiddellijk van in kennis worden 
gesteld.

Handelaren hebben ook lijsten van contactpersonen die ze regelmatig 
raadplegen. Ze handelen via de telefoon rechtstreeks met handelaren van 
andere ondernemingen en moeten de gegevens van deze handelaren dus 
paraat hebben. Handelaren pikken tijdens gesprekken ook nuttige informa-
tie op, die ze met andere handelaren delen. Er is behoefte aan een intern 
bulletinboard, zodat een handelaar bepaalde informatie kan invoeren en de 
andere handelaren deze informatie onder ogen krijgen.

De toeleveringsbehoeften van de raffinaderij moeten worden beheerd. 
De handelaren moeten dus beschikken over de geplande en toekomstige 
voorraden en de productiecapaciteit. Ze moeten weten welk type olie een 
raffinaderij kan verwerken. Als een raffinaderij een productieprobleem heeft 
dat ertoe leidt dat de raffinaderij voor bepaalde tijd buiten bedrijf is, moeten 
de mensen op de handelsvloer hiervan in kennis worden gesteld.


