
Werken met een architectuur
in Archi

Practitioner

r.haverkate@clusius.nl

Voorstellen
Waar komt iedereen vandaan? Zet het in de chat?

Practitioner niveau, betekent:
Hoe kun je werken met de FORA in Archi, zonder zelf elementen en relaties toe te hoeven 
voegen.

Doel:
Handvatten om zelf voor jouw instelling hier ook mee aan de gang te gaan. 
Waarde halen uit de FORA

Iets niet goed leesbaar?
Zoom dan zelf even in in de teams vergadering met CTRL+ Scroll / +
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Wat gaan we doen?

1. Toelichting basisprincipes

2. Rondleiding Archi

3. Praktijkvoorbeeld

4. Opdracht

5. Q&A

Wat gaan we doen?

Starten met de basis = theorie
Duiken we de applicatie in voor een rondleiding 

Praktijkvoorbeelden: wat kun je er nou zoal mee?

Opdracht toch geschrapt: toen het idee ontstond gedacht dat er 5 mensen zouden zijn, 
Flow er een beetje in te houden
Minder interactief

Wel een alternatief, waarmee je na het webinar zelf ook al een stapje richting intermediate

Ruimte voor zoveel mogelijk tips en handvatten zodat je zelf aan de slag kunt!
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1. Basisprincipes

architectuur

De taal De gereedschapskist
+

Om de FORA volledig te kunnen benutten is het handig om een klein beetje inzicht te 
hebben in hoe deze is opgebouwd.
Begrip van:
- De Taal – Archimate (Uitgangspunten en regels, Dikke van dale gecombineerd met het 

grote grammaticaboek)
- De gereedschapskist – Archi (een programma om zelf met de taal aan de slag te gaan)

Combineer je deze twee, dan kun je komen tot betekenisvolle platen of architecturen, 
waaronder de FORA
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1. De taal: concepten

1. Views
• Hoofdprocesmodel
• Informatiemodel
• Procesketens

2. Elementen
• Rollen en actoren 
• Processen en bedrijfsfuncties
• Applicaties, informatieobjecten

3. Relaties
• Verantwoordelijk voor
• Ondersteunt iets
• Iets is onderdeel van iets anders

In het kort: voor het doel van dit webinar is dit niet helemaal volledig!

Views: weergave van een deel van het model
dit zijn platen met informatie. 

Elementen: herkenbaar aan icoontje
- Iets of iemand
- Gedrag
- Objecten

Relaties: Altijd getrokken tussen elementen. Herkenbaar aan de vorm van de lijn
- Verantwoordelijk voor
- Volgordelijkheid
- Onderdeel van iets
- Ondersteunt

TOON VOORBEELDEN IN ARCHI
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1. De taal: laagjes

2. Elementen

Business

Applicatie

Technologie

Gedrag PassiefActief

Actor

Applicatie

Device

Bedrijfsfunctie

Proces

Document

Service

Data

Artifact

Om orde te scheppen in de vele elementen is de taal opgedeeld in verschillende laagjes

Waarom is het handig om dit te weten? Je ziet deze structuur ook in Archi terugkomen. Het 
helpt je daarom de Gereedschapskist gebruiken.

Dit is de kern van de taal. Er zijn eigenlijk nog meer lagen, maar die zul je minder vaak 
tegenkomen

Basisschool taal lessen: Iets of iemand / doet iets / gebruikt iets of levert wat op
Actief: Iets of iemand die in staat is om iets uit te voeren
Gedrag: Gedrag dat uitgevoerd wordt
Passief: Object dat gebruikt wordt of uitkomst is van uitgevoerd gedrag.

Belangrijk: er kunnen wel relaties zijn tussen de verschillende lagen. Bijv.  Een applicatie die 
een proces ondersteunt. Een device waarop een applicatie draait, etc.
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1. De taal: samengevat

Met elementen en relaties maak je ‘Views’ (platen).

Elementen zijn ingedeeld in lagen. De meest voorkomende:
Business
Application
Technologie

6



2. De gereedschapskist: Archi 

Rondleiding: 

- Modulair opgebouwd Alle velden zelf in te stellen
- Models: Dit is de bak met alle elementen, relaties en views

- Indeling vergelijkbaar de ‘laagjes’ van de taal
- Doorzoekbaar met ‘vergrootglas’ (Bijv. referentiecomponenten, of 

‘persoonsgegevens’)
- Filteren op type element: Overzicht in type element (bijv. Application 

component)
- Filteren op eigenschappen: bijv. vertrouwelijkheid, persoonsgegevens, etc.
- Je zet een element er één keer in, deze kun je vervolgens in meerdere views 

gebruiken. 
- Views (middelste vlak): een weergave van een gemaakte view. Bevat elementen en 

relaties. (het Hoofdprocesmodel)
- CTRL +/- = zoomen
- Spatie + slepen = verplaatsen

- Visualiser: Dynamisch overzicht van relaties (bijv. Applicatielandschap (Qlickview) en 
organisatiemodel (Startpunt mbo opleidingen))

- Filteren op elementen (diepte, element, relatie, richting)
- Verslepen van elementen
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- Properties: Extra informatie en opties voor views, elementen en relaties:
- Main = Naam & Extra documentatie/informatie (Zoekbaar in het model)
- Properties = Eigenschappen van een geselecteerd concept
- Analysis = Inzicht waar een element of relatie allemaal voorkomt. Dubbelklik om 

er naartoe te navigeren.
- Appearance = Aanpassen hoe een element of relatie eruitziet. (bijv. 

hoofdprocesmodel). Vergroot de leesbaarheid, legt nadruk op elementen of 
relaties. (Bijv. Waardepapieren mbo)

- Label = Andere naam zichtbaar dan de officiële. Voor de leesbaarheid. (voorbeeld 
Cum laude -> ELO mbo

- Figure = Verander de vorm van een element.
- !AL DEZE INFORMATIE IS OOK ALTIJD VINDBAAR OP DE WIKI VAN DE FORA!

- Palette: Toevoegen van elementen of relaties aan een view. Indeling herkenbaar voor de 
taal: je ziet de laagjes erin terug.
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2. De gereedschapskist: Archi 

Waarom de FORA in Archi gebruiken?
1. Informatie zoeken

1. Uitgebreid zoeken naar elementen en relaties
2. Filteren op elementen, relaties, richting en ‘diepte’

2. Navigeren door informatie
1. Met Views
2. Met de Visualiser

3. Creëren van eigen views met bestaande elementen

4. Toevoegen van elementen en relaties (Intermediate niveau)

We hoeven niet echt in te zoomen op het werken met de FORA, maar wellicht wel waarom 
je in mijn optiek zou moeten werken met de FORA in Archimate

1. Informatie zoeken
1. Uitgebreid zoeken naar elementen en relaties
2. Filteren op elementen, relaties, richting en 

‘diepte’
2. Navigeren door informatie

1. Met Views
2. Met de Visualiser: Doorklikbaar model

3. Creëren van eigen views met 
bestaande elementen

Toevoegen van elementen en relaties
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Belangrijk om te weten: aanpassingen in het eigen model hebben geen effect op de FORA!
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3. Praktijkvoorbeelden

Verschillende type voorbeelden, hopelijk voor iedereen wat erbij, 

In ieder geval inspiratie hoe je de mogelijkheden binnen Archi kunt inzetten

Aanpassingen in het eigen model hebben geen effect op de FORA: Lokaal 
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Situatieschets
o8 locaties
o 1 centrale ondersteunende 

dienst

Uitdaging
oProceseigenaarschap
oAutonomie – centraal vs

decentraal
oBesluitvorming

Idee:
Alle bedrijfsfuncties doornemen 
en bepalen:
o Integratie?
oStandaardisatie?

3. Praktijkvoorbeelden
Voorbeeld: Eigen views maken & kleurcodering gebruiken

Ogenschijnlijk simpel, maar kan erg bijdragen aan het gesprek

Vestigingen met elkaar in gesprek:
- Waar hebben we zelf autonomie?
- Welke onderwerpen pakken we gezamenlijk op?
- Waar is centrale regie noodzakelijk?

Keuze voor iedere bedrijfsfunctie uit één plek (categorie) in het model. 
Dit zegt iets over hoe we het bij het Clusius uitvoeren. (refereer aan uitdagingen)

FORA als inhoudsopgave van dit gesprek

Acties:
1. Nieuwe view maken (staat al klaar)
2. Kopie van Onderwijs, Onderwijsondersteuning & Leerlingbegeleiding en zorg
3. Legenda toevoegen (diversificatie, Coordinatie, Reproductie & eenwording)
4. Kleuren van bedrijfsfuncties aanpassen 
5. Exporteren van de view
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Situatieschets
Opdracht om beleid 
‘informatiebeveiliging’ te 
herzien

Uitdaging
oHoe integreer ik BIV-

classificatie?
o Betrouwbaarheid
o Integriteit
o Vertrouwelijkheid

Idee:
oBestaande informatie uit 

FORA halen
oGesprek met security- en 

privacy-oficer

3. Praktijkvoorbeelden
Voorbeeld: Informatie verzamelen & view maken

Informatiegebruik Persoonsgegevens
Dit soort platen geven inzicht, maar omvat nog niet alle info uit de FORA

Acties:
1. Nieuwe view maken (staat al klaar)
2. Filteren op properties ‘Vertrouwelijkheid’
3. Bekijk onder Properties de categoriën
4. Filter één voor één en voeg alle elementen toe.
5. Groepeer de elementen zodat de plaat leesbaarder is
6. Kleurcodeer op hoog, midden en laag

Ander voorbeeld: Filter op ‘Persoonsgegevens’: ‘Ja’

Let op: volgens mij zou dit nog verder uitgewerkt moeten worden om 100% volledig te zijn. 
Wellicht een mooie opdracht voor een werkgroep?

View: Applicatiefuncties en referentiecomponenten Verwerking persoonsgegevens 

Ander voorbeeld: Filter op ‘Data objecten’ om te zien welke data objecten er eigenlijk 
allemaal zijn in de FORA
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(Documentatie met wat die data inhoudt)
• - Visualiser om te bekijken door welke referentiecomponenten dit data object uiteindelijk 

wordt gebruikt
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Situatieschets
Nieuw LAS vmbo

Uitdaging
oUitvoeren van DPIA
o Inzicht in verwerking data

Idee:
oBestaande informatie anders 

vormgeven om leesbaarder te 
maken

3. Praktijkvoorbeelden
Voorbeeld: Informatie verzamelen & perspectief veranderen 

Applicatiefuncties en referentiecomponenten Verwerking persoonsgegevens
Mooi startpunt, maar niet heel leesbaar als het alleen om het LAS moet gaan

Dus: we moeten de bestaande relaties anders vorm gaan geven. 
Het LAS moet centraal staan!

1. Creeër een nieuwe view
2. Uit de view ‘applicatiefuncties’… zie je dat het gaat om de functies ‘Verwerking van’
3. Zoek naar de tekst ‘Verwerk’
4. Voeg alles toe aan view & zet alles onder elkaar & maak breder
5. Zoek naar LAS, voeg toe en maak langer
6. Cluster de functies in de categoriën die er al zijn (applicatiefuncties), 

Laat zien in visualiser dat je dit kunt zien door op een functie te klikken
7. Voeg functie één voor één toe, maak blok groter en voeg onderliggende functies toe
8. Nieuwe blokken op maat maken met ‘Match width & height’
9. Plaats LAS centraal. Aan twee kanten functies
10. Laat zien dat je ook nog data objecten kunt gaan toevoegen

1. Filter op data object, voeg toe en begin met indelen
2. (visualiser) Filter data object, select in model tree en voeg toe
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Uitvoerbaar voor alle referentiecomponenten in de FORA!
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Situatieschets
oTwee instellingen fuseren
oSamenvoegen en wijzigen van 

applicaties

Uitdaging
oHoe garanderen we de 

continuïteit in gebruik?
o Gevuld met gegevens
o Toegang voor gebruikers

Idee:
oApplicatielandschap met 

inzicht in gegevensstromen en 
authenticatie

3. Praktijkvoorbeelden
Voorbeeld: Applicatielandschap

Stapje richting Intermediate: zelf ook wat elementen aanpassen en toevoegen

Inzicht krijgen in applicatielandschap: Wat is het doel? Welke informatie wil je eruit 
kunnen halen?

- Gegevensstromen
- Authenticatie

Modules toevoegen, andere relaties, etc. is voor intermediate

Idee 1: Referentiecomponenten herkenbaarder maken
Referentiecomponentenmodel
o Software-catalogus
o Name veranderen van elementen
o Label veranderen in een plaat
o Applicatie ‘specialiseren’ 

o Maak nieuwe view
o Voeg betreffende applicaties toe aan en maak een lijst
o Voeg ‘Application component
o Identificatie-en authenticatiesysteem -> Azure AD
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o LAS -> Eduarte
o Toetssysteem ->Woots & Quayn
o Personeelsysteem -> AFS
o Identiteitbeheersysteem -> IAM
o (Je kunt ook CSV bestanden importen, googlen of in intermediate)

o Filteren bij een referentiecomponent
o Inzicht in waar deze gebruikt wordt via ‘Analysis’ 

Idee 2: Gegevensstromen
Hier zijn meerdere manieren voor, maar wij proberen het nu op deze manier te doen:
o Maak een nieuwe view (het perspectief is één applicatie)
o Voeg de gekoppelde applicaties toe
o Verbind de applicatie met een ‘Flow relatie’

o Voeg naam toe ‘Webservice’ ‘Handmatig’ ‘etc.’
o Voeg de documentatie toe welke gegevens het zijn

Idee 3: Authenticatie toevoegen
o Voeg je verschillende ‘Identity Providers’ toe
o (optioneel) welke applicatie is ‘Assigned’ om dit uit te voeren?
o Welke applicaties ‘served’ deze IdP?

Waarom is dit handig? (Met het echte Clusius applicatielandschap)
- Toelichting Visualiser
- Filteren, diepte, richting, etc.
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5. Q&A
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Een stapje richting intermediate

o ‘Naslag model’

o Opzet voor een applicatielandschap

Vraag het model aan door het 
formulier in te vullen

Opdracht - alternatief
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