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De ontwikkeling van de informatiesysteemontwikkeling - een samenvattend

overzicht.

Drs. A.J. van Reeken
Katholieke Hogeschool Tilburg
Faculteit der Economische Wetenschappen

Vakgroep Informatiesystemen en Accountancy
5000 LE Tilburg

Samenvatting

Het werkveld informatiesysteemontwikkeling ( verkort tot systeemontwik-
keling in deze context) in in beweging. Tien jaar geleden was iedereen

in het vakgebied het erover eens dat een ontwikkelingsproject gefaseerd

moest worden aangepakt. SDM is daar een voorbeeld van.
Ondanks deze gefaseerde aanpak bleek het noodzakelijk veel tijd en geld

te steken in het onderhouden van systemen.
Sindsdien i s er een aantal systeemontwikkelingsmethoden gepubliceerd die

vooral gericht zijn op het voorkomen van dat euvel. ISAC is daar een
voorbeeld van.
Een andere ontwikkeling i s die van prototyping, vierde generatie taal en
-hulpmiddelen, microcomputers en standaard pakketten.
Deze laatste ontwikkelingen lijken haaks op de klassieke projectfasering
en de systeemontwikkelingsmethoden te staan.
In dit memorandum, naar aanleiding van een op 13 maart 1986 gegeven
voordracht, zal een uitgebreider schets van deze ontwikkelingen gegeven

worden.

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Achtergrondschets
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4. Andere ontwikkelíngen; er is nog meer
5. Literatuur
6. Index van systeemontwikkelmethoden
(N.B. de figuren zijn achterin opgenomen)
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De ontwikkeling van de informatiesysteemontwikkeling

- een samenvattend overzicht -

1. Inleiding

Het werkveld informatiesysteemontwikkeling is in beweging.
Het woord informatiesysteemontwikkeling en zeker het woord informatie-
systeemontwikkelingsmethoden, zal in deze context vaak worden verkort
tot "systeemontwikkeling" of zelfs als daar geen misverstand over kan
zijn tot "ontwikkeling". Wanneer in dit opstel sprake is van een infor-
matiesysteem dan wordt bedoeld:
"Een samenhangend geheel van technische middelen, procedures, program-
ma's en gegevensverzamelingen ten behoeve van de stelselmatige en gefor-
maliseerde informatieverzorging".

In deze definitie van Kranendonk (1984) worden de mensen niet tot het
informatiesysteem gerekend. Laagland (1986) b.v. doet dat wel. Bij
Kranendonk en ook in dit opstel maken mensen deel uit van de informatie-
verzorging - niet van het informatiesysteem.
Het is in dit opstel de bedoeling een overzicht te geven van de meer

recentere ontwikkelingen in dit werkveld van zeg de laats2~aecade. F.n
met name zal het effect dat deze ontwikkelingen hebben op de aanpak van
de systeemontwikkeling, besproken worden.
Ter oriëntatie zal vooraf een achtergrondschets gegeven worden van de
ontwikkelingen van de voorlaatste decade.
Daarna zullen aan de orde komen
- de projectfaseringsmethoden
- de ontwerpmethoden en
- het effect van ontwikkelingen zoals prototyping, vierde generatie taal

en -hulpmiddelen en microcomputers.

Tenslotte zullen, ook met het oog op de discussie, enkele stellingen
worden geponeerd.
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2. Achtergrondschets

Met de komst van de derde generatie computers (in 1964) werd door de

ordevergroting van de schaal de onmacht van de toenmalige manier van

programmeren duidelijk aangetoond. Het liep gierend uit de hand; de

software crisis - gratis meegeleverd - was ui.tgebroken met een vloed van

niet werkende, gebrekkige, onhandelbare software. Het is eigenlijk, als

je er over nadenkt, nog een wonder dat die software althans soms werkte.

Bovendien liepen projecten uit in tijd en kosten.
De NATO Conferentie over Software Engineering in 1968 en vervolgd in

1969 moest daar wat op vinden.
Om U een indruk te geven waarom het ging, het volgende voorbeeld. Op die

conferentie in 1968 (Buxton, 1969) vertelde Hopkins van IBM dat er 1000

fouten per release van het IBM O~S (5 miljoen instructies) worden gevon-

den. Dat is maar 0,02i van de instructies en dat vond hij relatief wei-

nig. Maar een paar jaar later rapporteerde Tom Gilb (1974) dat hij voor

het IBM O~S 370 (inmiddels reeds 10 miljoen instructies groot) in de

1972 uitgave van het IBM-manual 11763 ontdekte fouten had geteld. Hoe

komt zo iets?

Dergelijke grote systemen zoals een O~S voor de IBM 360 en 370 werden

natuurlijk niet door één man gemaakt. Men wilde het O~S liefst nog tij-

dens de levensduur van de apparatuur leveren. IBM trachtte dat probleem

op te lossen met de zogenaamde Chinese Army Approach: de gelijktijdige

inzet van 5000 programmeurs die in ploegendienst de nog warme zetels van

de voorgaande ploeg innamen en verder gingen waar de vorige collega was

gebleven. En dat bovendien met "programmeermethoden" zoals die helaas

vandaag de dag nog wel in het wild voorkomen.
John Buxton een van de organisatoren van de NATO conferentie drukte zijn

kritiek ín 1974 (!) zo uit: De constructie van software laat zích niet
samendrukken in de tijd door veel arbeid per tijdseenheid in te zetten;

zoals het maken van een schilderij ook niet kan worden bespoedigd met
a) multiple brush technique, of
b) canvas sharing.

Sinds een jaar of tien is iedereen het er in het vakgebied dan ook over

eens dat het zo niet moet en dat een ontwikkelingsproject anders en wel
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"gefaseerd" moet worden aangepakt. Dat is geen resultaat van de genoemde

NAVO conferenties. Daar is wel de zogenaamde Gestructureerde Programme-

ringsdiscipline uit voortgekomen, waarover later meer.
De fasegewijze aanpak is vooral een antwoord op het uitlopen van projec-

ten in tijd en geld.
Aan de fasegewijze aanpak van een informatiesysteemontwikkelingsproject
is door Nederland veel bijgedragen door middel van de System Development
Methodology (SDM). PANDATA ontwikkelde SDM in opdracht van de Nederland-

se PTT, Nationale Nederlanden en de AKZO. De eerste versie verscheen in
1970. De eerste druk verscheen in 1974 en de tweede in 1978. Vorig jaar

is een geheel herziene en vernieuwde versie gepubliceerd.
Om U daarvan een indruk te geven, volgen hier beide faseringen.
a) de oude fasering (figuur 1)
b) de níeuwe fasering (figuur 2)
In dit verband moet de term Life Cycle (aanpak) vallen.
De vernieuwing van SDM heeft veel te maken met de ontwikkelingen die we
hier nog zullen bespreken.
Interessant is te onthouden dat met deze fasering primair de doelmatig-
heid, de efficiëntie, van de systeemontwikkeling wordt gediend en, min-
der de doeltreffendheid, de effectiviteit. Welke informatie hoe moet
worden opgeleverd wordt daar bv. niet door bepaald. De fasering reikt
ook geen hulpmiddelen aan, aan de ontwikkelaars waardoor zij tot betere

systemen zouden kunnen komen. SDM is gericht op de proceskant van het
ontwikkelproject. De naam Development Methodology is dus op zijn zacht
gezegd iets te hoog gegrepen. Dat deze bijdrage uit het management komt,
is te merken. We vinden er de documentatie- en rapportagevoorschriften
en -richtlijnen in terug van hen die terecht wat onafhankelijker van
specifieke uitvoerders wilden zijn en ook het produkt wat zichtbaarder
en controleerbaarder wilden maken. Deze werkwijze was in de werktuigbouw
en de civiele bouw al goed bekend.
Een andere, soortgelijke ontwikkeling ook van Nederlandse bodem ís
PRODOSTA. Dit staat voor Project Control and Documentation Standards
welke is ontwikkeld binnen Philips, op de markt gebracht door VOLMAC en
thans ook binnen DSM wordt gehanteerd. Een buitenlandse ontwikketing op
dit vlak is PROMPT, hetgeen staat voor Project Resources Organization
Management Planning Techniques, en is uitgebracht door Simpact Systems
Ltd, UK. PROMPT wordt bv. sinds 1983 bij Centraal Beheer gebruikt. En er
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zijn er nog een aantal meer (PARAET - Project Aanpak Raet, METHOD~1).

Nogmaals: deze methoden hadden als primair doel te voorkomen dat de sys-

teemontwikkeling qua doorlooptijd en~of qua kosten uit de hand liep.

We gaan nu eerst terug naar de resultaten van de door de NAVO-conferen-

ties ontstane Software Engineering discipline. Daarbij moet men bedenken

dat tot enkele jaren geleden de verschillende (bij de ontwikkeling van

informatiesystemen) op enigerlei wijze betrokken groepen van vakgenoten

elkaar zelden spraken. Wiskundige Informatici en Administratieve Automa-

tiseerders hadden elkaar blijkbaar weiníg te zeggen. Het Nederlands Re-

kenmachine Genootschap en het Genootschap voor Administratieve Automati-

sering fuseerden pas in 1977. Dit is internationaal soms nog niet zover.

Informatica is wiskunde en administratieve organisatie was nog het een

nog het ander. Het was o.a. de veel geroemde maar ook veel verguisde
Nederlander Edsger Dijkstra, die de oorzaak van de softwarecrisis aan-
wees: wees bescheiden, nederiger en let op de consequenties van schaal-

vergroting, maak een "wijs gebruik" van de "machtige" hulpmíddelen.

Dijkstra noemde dat: "ons onvermogen veel te doen". Hij komt (in 1970)

tot de conclusie dat we naar de structuur van het programma moeten kij-

ken: "Testen toont hooguit aan dat er fouten in zitten, nooit dat het

programma foutloos is". We moeten dus testen zien te voorkomen en het
programma zo ontwikkelen dat het bewijsbaar correct is. Dat doen we door

bij het ontwikkelen die structuur te kiezen, waarvoor we kunnen aantonen

dat het programma correct is en slaan dan twee vliegen in één klap:

a) het programma is correct
b) we hebben een effectieve heuristische gids bij de constructie van het

programma.
Dat doe je door
a) stapsgewijze verfijning van abstract naar concreet
b) uitstellen van beslissingen, die je nu niet persé hoeft te nemen en
c) beperking tot beheersbare gesloten besturingsstructuren (volgorde,

while do, if then else)

Hiermee werd duidelijk dat programmeren niet moest worden gedaan in de

volgorde waarin de computer het programma uitvoert. Zo ging men in het

algemeen wel te werk en je ziet het op PC's nu weer, d.w.z. je program-
meert de input, dan de transformaties daarop en berekeningen daarmee en
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tenslotte de uitvoer van het programma, en dat in de machinetaal of (la-

ter) in een programmeertaal. Dat laatste onderscheid is nog niet eens zo

van belang. Hoewel over de vraag welke taal het beste is een hele gods-

dienststrijd is gevoerd. Van belang is het feit dat de hele ontwikkeling

werd gedaan rechtstreeks in de beschikbare taal. Dijkstra leerde dat het

in twee dimensies precies andersom moest. Op het vlak van de (wat toen
heette) de administratieve automatisering, werden deze gedachten uitge-
werkt door de Engelsman Michael Jackson (1974) en de Fransman Jean-
Dominique Warnier (1975). De ingenieur Warnier was daarbij nog het
strengst: zijn werkwijze was
- specificeer de gewenste resultaten
- analyseer die in logische deelverzamelingen
- specificeer en structureer de daarbij behorende invoerverzameling
- leidt daaruit de structuur van het programma af en controleer die met

de logische uitvoerverzameling
- vul deze programmastructuur in met de gewenste transformaties, bestu-

ringscondities, lees- en schrijfinstructies
- codeer in een programmeertaal.
Om het verschil met de tot dan toe meestal gevolgde werkwijze te illus-

treren, maak ik gebruik van een denkmodel van de Duitser Hesse (1981):
Hesse kent in dat model drie dimensies, waarvan ik hier de eerste twee
nodig heb (zie figuur 3):
1) Abstractiongrad (Entfernung zur ausfiihrenden Maschine)
2) Sprachliche Freiheit
3) Automatisierung

De eerste noemt hij ook Het programmeertalenspectrum en de eerste twee
dimensies samen het Programma-ontwikkelingsvlak.

De abstractiegraad loopt van concreet naar abstract, van Machineniveau
via Assemblers, Hoog niveau Talen naar Zeer hoog niveau Talen. Het tra-
ject tussen HN en ZHN is nog onderverdeeld in algorithmisch en niet-al-
gorithmisch.

De linquistische vrijheid loopt van formeel naar informeel, van code via
Pseudo-code en Proza naar ldeeën.
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Het uitgangspunt van de programmeeropgave is abstract, informeel. Het

doel ervan is concreet, formeel.
De conventionele weg is naar het beschikbare taalniveau (vroeger dus
MN!) en dan oplossen in de taal van dat niveau, eerst informeel en pro-

beren steeds formeler te worden.
De aanbevolen weg is duidelijk: eerst op h~og abstractie niveau forma-

liseren en daarna het geformaliseerde concretiseren.
We kunnen dus van een specificatietraject en van een constructietraject

spreken. Bij de knik zouden we "Bestek" kunnen schrijven.
Het specificatietraject is minstens ook: ontwerptraject .

De extra winst van deze voorstellingswijze is dat twee geheel verschil-

lende activiteiten zichtbaar worden, welke eerder verstrengeld plaats-
vonden. Als we zo dadelijk over automatisering van de automatisering,

over prototyping, over 4de generatietaal en -hulpmiddelen zullen spre-

ken, dan kunnen we die hiermee een plaats geven. Want wat nu reeds dui-
delijk zal zijn, is dat automatisering heel goed in het constructietra-
ject kan plaatsvinden, terwijl het specificatie c.q. ontwerptraject zich
slechts voor ondersteuning zal lenen.

De voor deze aanpak nodige High order Languages (HN) waren een produkt
van de universitaire wereld. Van daaruit werd, met Dijkstra, benadrukt

dat niet het instructie repertoire van de machine als uitgangspunt geno-
men moest worden, maar het denkproces en de daarbij noodzakelijke taal.
Toch speelden en spelen op korte termijn vaak overwegingen van economi-
sche aard (namelijk de reeds gedane investeringen) een rol en wordt met

verouderd gereedschap gewerkt.
Verder is relevant de inbreng van de hardwarewereld in de vorm van Sys-

tem Engineering technieken zoals de Top-down-aanpak toen zij de overeen-
komsten tussen software en hardware inzagen. Dijkstra's "stapsgewijze
verfijning" is hieraan verwant. Het laat "specificatie met stapsgewijze
verfijning" toe en betekent ook stapsgewijze documentatie en bewijsvoe-
ring.
Testmethoden die testen na elke stap, versnellen de voortgang, verkorten

de feedback loop en verbeteren het leerproces. Hoe eerder je een fout
eruit haalt hoe goedkoper het is om die fout te verbeteren. Een fout
ontdekt aan het eind van de rit kost 100 keer zoveel als een fout ont-
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dekt in de volgende stap. Dijkstra zag testen niet zitten, dat begrijpt

U nu.
Het onderzoeken van alternatieven (steeds per stap en met passende -

globale - graad van detail) verhoogt eveneens de kwaliteit en betekent

uiteindelijk ook tijdwinst. Zie voor verdere beschouwingen over software

engineering bijvoorbeeld Van Reeken (1981, '82, '83, '85).

3. De verdere ontwikkelingen

Het werd duidelijk dat met de gefaseerde aanpak het onderhoudsprobleem

nog niet was opgelost (het bleef noodzakelijk veel tijd en geld in on-

derhoud te steken, en hier zijn dramatische ervaringen van bekend. Zie

figuur 4: het soupeert je hele staf op!). Toen dat bleek, zijn gelukkig

de twee ontwikkelingslijnen bij elkaar gekomen. En zijn mede door mensen

als Jackson en Warnier de resultaten van de Software Engineering in de
informatiesysteemontwikkeling gebracht. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan

het steeds verder "naar voren" uitbreiden van de bestaande methoden.

De kritiek op het zoveel tijd en geld kostende onderhoud werd namelijk

beantwoord met de verwijzing naar fouten in de functionele specificatie

welke pas zeer laat in het ontwikkelingsproject boven water kwamen. Want

fouten in het functionele ontwerp, blijven fouten in het technisch ont-

werp en dus ook in het programmeren, worden bij het testen niet ontdekt,

maar komen pas bij de invoering boven water. Het repareren daarvan werd

onderhoud genoemd.
Wat zijn echter fouten? Waren het wel fouten? Want ondertussen is na-

tuurlijk de nodíge tijd verlopen sinds de functíonele specificatie werd

opgesteld. Zeker bij ambitieuze projecten was dat het geval. Functiona-

rissen waren gegaan en gekomen en de omgeving stelt wellicht thans ande-

re eisen.
Een plaatje dat deze twee "fouten"-soorten goed laat uitkomen, kwam ik

bij Aron (1974) tegen. (Figuur 5)
We moeten ons dít goed blijven realiseren.

Desalniettemin is overal ter wereld nagedacht over de vraag hoe een kwa-

litatief goede functionele specificatie gemaakt zou kunnen worden. Het

resultaat is een stortvloed van ontwikkelingsmethoden. Er zijn gemakke-

lijk 40 acronymen bij elkaar te sprokkelen. (Zie Index achterin) In een
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uitgave van het NGI van 1984 zijn 31 artikelen gebundeld die eerder in

het tijdschrift Informatie werden gepubliceerd onder de titel Methodie-

ken voor informatiesysteemontwikkeling. Daaronder vindt men geen herha-

lingen. Omdat een methode gezien wordt als een theorie (denkwijze) die

een werkwijze (praktijk) kan worden, is het ongemakkelijk dat er zo

veel zijn. Een andere poging om wat zicht te krijgen op deze methodieken

werd (en wordt nog steeds) ondernomen door een taakgroep van de IFIP.

Onder de titel CRIS - Comparative Review on Information Systems Design

Methodologies - worden vanaf 1982 allerlei methoden onder de loupe geno-

men.
Om duidelijk te maken welke aspecten van informatiesystemen aan de orde

komen bij het bespreken daarvan, maken we een zijstap naar de cyclus van

modellen bij het ontwerpen van informatiesystemen (Van Nek S~ Van Rees,

1980). De cyclus van modellen (zie figuur 6) geeft aan dat er vier ma-

nieren zijn om te denken over informatiesystemen:
Systelogisch: waarover en waarom informatie
Infologisch: welke gegevenstypen in en uit
Datalogisch: wijze van verwerking á~ presentatie
Technologisch: middelen voor vastlegging, transport en bewerking
En dit is geen detaillering maar telkens een ander aspect. Deze zijn in

het denken niet goed te scheiden, maar in documentatie wel.

Essentieel is, dat het denken in een cyclus gaat. Met name bij het de-

tailleren van elk model. Nu hebben van deze cyclus van modellen anderen

weer een uitwerking gepubliceerd. Bijvoorbeeld Vandenbulcke (1982) en

DSM (1985). Ik vraag me af of nu net het essentiële niet teniet is ge-
daan en we in feite een aangeklede projectfasering hebben overgehouden.

Zie figuur 7.
Merk overigens op dat de cyclus van modellen gezien kan worden als de
creatie van een taal om over informatiesysteemontwikkeling te spreken.
Merk ook op dat we het hier dus in feite hebben over een informatiesys-
teem voor informatiesysteemontwikkeling. Het gaat over de ontwikkel-

methoden die ter onderscheiding van de projectfaseringsmethoden het bes-

te ontwerpmethoden genoemd kunnen worden, omdat ze met name ten dienste
van die activiteit staan. Ze zijn gericht op een effectief produkt. Dit

in tegenstellíng tot de projectfaseringsmethoden, die zoals gezegd, meer
op de efficiency van de ontwikkeling gericht waren.
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In de literatuur wordt momenteel hoofdzakelijk langs twee verschillende

invalshoeken getracht een ordening tot stand te brengen.

De ene tracht de methoden te ordenen naar hun benaderingswijze van de

problematiek. De andere gaat uit van de contingency-theorie bij de orde-

ning.
Daarnaast zijn nog twee (en wellicht drie) andere visies te vermelden.

Ik zal in het kort ingaan op al deze ordeningen omdat dat inzicht geeft

in de ontwikkelíngen op dit gebied.

Eerst de benaderingswijze als invalshoek. Ik geef enkele voorbeelden ter

verduidelijking. De Boer (1984) maakt expliciet onderscheid tussen de

procesbenadering en de gegevensbenadering. Omdat deze volkomen duaal

(zie figuur 8) zijn, lijkt mij het onderscheid (dat er zeker is) niet zo

interessant. M.i. is dit meer een onderscheid dat te maken heeft met

waar het handvat aan het probleem zit; waar je het houvast of vaste punt

kunt vinden. Een bruikbare methode zou eigenlijk wel de twee benaderin-

gen mogelijk moeten maken. Wat dat betreft is het onderscheid dus wel

relevant.

Laagland (1983) onderscheidt naast de twee eerder genoemde bovendien nog

de Vereistenbenadering (BSP, ISAC-AS, SADT) en de gedragsbenadering

(JSD). Dit onderscheid wordt later wat duidelijker.

Er kan hier m.i. geen sprake zijn van vier onafhankelijke benaderings-

wijzen. Wellicht dat een matrix van 2 x 2 gemaakt kan worden.

Traunmuller (1984) onderscheidt naast de procedurebenadering, de gege-

vensbenadering en de gedragsbenadering nog de prototyping en de logical

modelling. Interessant is zijn opvatting over de gedragsbenadering waar-

in hij o.a. PSL~PSA en REMORA plaatst, maar niet JSD. Zie figuur 9.

Ook hier denk ik dat de benaderingen niet onafhankelijk zijn.

Van Steenwijk (1986) onderscheidt naast functiegeoriënteerd en datage-

oriënteerd ook nog mensgeoriënteerd, met als stroming de socio-techni-

sche benadering zoals exemplarisch bij ETHICS (Enid Mumford, 1979) en

STAA (Kranendonk, 1984) aangetroffen wordt.

Mensgeoriënteerd is blijkbaar niet hetzelfde als gedragsbenadering.

Het zal duidelijk zijn dat nog een steentje bijgedragen kan worden, al

was het maar in de synthese van de genoemde standpunten. Belangrijker
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lijkt het echter om waar sprake is van projectbeheersing de lifecycle

aanpak te stellen tegen de recent opgang makende evolutionaire aanpak.

De mensgeoriënteerde aanpak bij Van Steenwijk heeft met die evolutionai-

re aanpak te maken. Andere namen bij deze aanpak zijn die van Lehman

(1982) en Floyd (1985). Hierop wordt aan het eind nog teruggekomen.

Voorts lijkt het dat onderscheid gemaakt zou moeten worden naar methoden

voor embedded toepassing en zulke die zich daar niet toe lenen. ISAC

versus NIAM bijvoorbeeld. Wanneer we echter niet oppassen, zijn er

straks nog meer indelingen dan methoden zelf.

Dat was de ene invalshoek: de benaderingswijze. De andere gaat uit van

de Contingency-theorie, het eerst door Davis (1980) naar voren gebracht.

Deze theorie gaat uit van de veronderstelling, dat de aanwezigheid van

bepaalde "toevallige" omstandigheden (contingencies) de keuze van het

gereedschap bepalen. Hij hanteert vier contingencies
- projectomvang in tijd en kosten
- mate van structuur in het beslissingsproces (organisatiegraad)
- materiedeskundigheid van de gebruiker
- vakbekwaamheid van de ontwerper.
Van Steenwijk (1986) meent dat deze lijst nog wel ís uit te breiden. Hij

noemt
- typologie van organisaties
- branche
- niveau van besturing
- mate van gewenste gebruikersparticipatie
- plaats in de groeicurven (van Nolan)
- al of niet stabiel Reëel Systeem
- functiegebied (logistiek, personeel, financieel, etc.)

~
- schaalgrootte van het bedrijf en~of project

- cultuur in een bedrijf(ratíonaliteit)

Gielkens (1985) komt in zijn afstudeerwerk op basis van de contingencies

van Davis en een enquête onder 103 bedrijven in België echter tot de

volgende conclusies: (41y respons)

~) Davies' eerste contingency-factor impliceert deze.
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a) er ís een verband tussen de toepassing en de bekendheid met de inhoud

van de methodieken (!) behalve voor BSP en Method~l (wel bekend, maar

recent geíntroduceerd)
b) methodieken ontwikkeld door de leverancier van hard- en software vin-

den de grootste toepassing
c) slechts 8 bedrijven passen verschillende methodieken toe voor ver-

schillende situaties
d) de methodiekkeuze wordt veelal gedaan door de dataprocessing manager

e) ISAC en NIAM (daar is met name naar gekeken) worden minder vaak toe-

gepast dan je op grond van de contingencies van Davis zou verwachten.

Naast deze twee wat meer belichte invalshoeken, zijn nog minstens twee

ordeningsprincipes~`) te noemen.
Namelijk een van Traunmuller (1984) die verband tracht te leggen met

Cognitieve Ergonomie en een van de reeds genoemde Gielkens die de vol-

gende indeling voorstelt:
Methodieken
- voor het in kaart brengen van het totale informatiesysteem en opdeling

in subsystemen (BSP, PRISMA, COS)
- voor het ontwikkelen van informatiesystemen

- voor efficiënte ondersteuning (SDM, PROMPT, PRODOSTA, PARAET)

- voor effectieve ondersteuning
- voor data base ontwikkeling

- volledige methode (PRISMA)
- voor deelontwikkeling (NIAM, CIAM)

- overige
- volledige methode (ISAC, SASO)
- voor deelontwikkeling (MOS)

Zelf denk ik een poging te gaan doen - en dat is dan een vijfde ordening
- om de ontwerpmethoden te vergelijken op de grammaticale aspecten er-

van. Als zij een theorie zijn en dus taal om over ontwerpen te spreken

~) Bij het druk gereed maken van dit onderzoekverslag kwam ik een orde-
ning tegen op basis van toepassingsgebieden. Zie daarvoor Bijvoet en
Zomer (1986).
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moeten daarmee synoniemen, homoniemen en witte vlekken en wellicht een

ander denken te voorschijn komen.

Enkele ontwikkelingen op het gebied van de informatiesysteemontwikke-

lingsmethoden hebben we de revue laten passeren. U herinnert zich dat

die ontwikkeling werd ingezet met het oog op het verkrijgen van een goe-

de functionele specificatie.
Wat de aanpak van systeemontwikkeling betreft wordt thans nogal veel

werk gemaakt van wat genoemd wordt Requirement Engineering (zie Yadav,

1983), een verdere uitbreiding 'naar voren'. Men stelt zich daarbij voor

dat wanneer nu maar de vereisten nauwkeurig en formeel verwoord worden,

in het verdere traject geen fouten meer gemaakt behoeven te worden.

Mijns inziens zal men bij dit onderzoek van allerlei nuttigs ontwikke-

len, maar deze doelstelling lijkt mij onhaalbaar. Mijn argumenten zijn

als volgt:
a) ten aanzien van gebruikerseisen zoals

- betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie

- gedetailleerdheid
- het tijdsaspect
- de mate van veredeling
- de beveiliging en privacy-aspecten
- de onderhoudbaarheid en de flexibiliteit
presteren de huídige ontwerpmethoden weinig. De meeste methoden geven

niet eens aan, dat dit soort eisen gespecificeerd moet worden

(Wieland, 1982).

b) Geen enkele methode kan bepalen op welk moment er gedetailleerd en

gepreciseerd moet worden, ook niet in welke mate.

Dit wordt door de ontwerper, afhankelijk van de omstandigheden en de

bereikte situatie bepaald (Van Rees, 1984). De rol van de methode

gaat niet verder dan het bieden van een documentatiehulpmiddel en het

bieden van een hulpmíddel om het denken van de ontwerper te structu-

reren.

c) We hebben er al (en passant) op gewezen, dat ook de werkelijkheid aan

verandering onderhevig is, en wel langer en dus sterker naarmate het
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project groter is, en het dus des te noodzakelijker wordt om deze

vereisten precies en formeel vast te leggen.

d) De werkelijkheid verandert onvoorspelbaar door ingebruikname van het

zojuist ontwikkelde systeem.

Waar moeten we dan de oplossíng zoeken?

4. Andere ontwikkelingen; er is nog meer.

De voortschrijding der techniek en de verbeterde software-tools hebben

prototyping mogelijk gemaakt, waarbij iteratief de functionele specifi-

catie ontstaat. De prototyping aanpak is gebaseerd op één simpele veron-

derstelling, namelijk dat gebruikers gemakkelijker punten in een be-

staand systeem kunnen aanwijzen die ze niet willen of juist wensen, dan

dat ze kunnen opschrijven wat zij denken dat een toekomstig systeem zou

moeten doen. Dus in plaats van de gebruiker te dwingen om zich door de

vele details van een systeemontwerpspecificatie heen te worstelen (vaak

honderden pagina's), presenteert de ontwerper een reeks globale benade-

ringen (op prototypen) van dat systeem. Het prototype is geen papieren

specificatie maar een echt werkend model van het systeem, zij het dik-

wijls onvolledig. (Burns b~ Dennis, 1985)
Het wordt meestal als een nadeel gezien dat daardoor de klassieke pro-

jectfasering wordt doorbroken. Overigens heeft ook het fenomeen stan-

daardpakket tot aanpassingen aanleiding gegeven. Er is namelijk nooit

een pakket dat aan de functionele specificaties precies voldoet.

De uit prototyping voortgekomen zogenaamde vierde generatietalen en

-hulpmiddelen hebben "tot overmaat van ramp" te samen met de microcompu-

ter gezorgd voor een systeemontwíkkeling uitgevoerd door de gebruiker

zelf. Van een projectfasering en van systeemontwikkelingsmethoden is

hierbij in klassieke zin nauwelijks meer sprake.

En ondertussen neemt de zorg voor de beheersbaarheid, de continuiteit en

de beveiliging bij het management toe. Dat moet duidelijk zijn waar al-

les nu inmiddels op de klassieke aanpak is ingesteld. Kwaliteitsbeheer-

sing van door gebruikers ontwikkelde toepassingen is een, in een onder-

zoek van Mary Summers (1985) naar voren gekomen probleem. Thans zijn
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vele gebruikerssystemen armzalig gedocumenteerd, meldt zij. Ze komt tot

de volgende conclusies:
- Het informatiecentrum dient kwaliteitsbeheersingsrichtlijnen op te

stellen met betrekking tot documentatie, datadictionary, veiligheids-

voorzieningen, systeemintegriteit en eisen met betrekking tot gege-

vensretentie.
- Het dient te zorgen dat het management van de gebruikers op het nale-

ven van deze richtlijnen toeziet.

- Tenslotte dient het DP-management normen op te stellen voor gebrui-

kerssystemen die uit kunnen groeien tot toepassingen waarbij de faci-

liteiten van het mainframe en bedrijfsgegevens worden gebruikt.

Het is duidelijk dat ondertussen uit een aantal automatiseringsstrate-

gieën gekozen kan en zal moeten worden, hetgeen de behoefte aan een nog

verder naar voren liggende activiteit heeft doen toenemen: het opstellen

van het automatiseringsbeleid.
SDM-2 poogt op al deze ontwikkelingen in te spelen. Terzijde zij opge-

merkt dat de voorlopige versie van het handboek langs de zijkant gemeten

met dunne volbedrukte bladzijden, 6 cm dík is. Het telt - het zij toege-

geven - inclusief de verantwoording en de indices: 995 blz. Hoe iemand

dat onder de pols krijgt is míj een raadsel.

Bij SDM-2 komt men bijvoorbeeld het opstellen van het automatiseringsbe-

leid tegen als onderdeel van de (eerste) fase: informatieplanning. Deze

fase moet de gewenste ontwikkeling van de organisatie en de informatie-

voorziening op korte en lange termijn, alsmede de te ontwikkelen toepas-

singen, de technische infra-structuur daarbij en de gewenste organisatie

van de informatievoorziening opleveren.

Inmiddels is - uit de literatuur en mondeling van vakgenoten in het be-

drijfsleven - duidelijk geworden dat het opstellen van zo'n informatie-

plan niet eenvoudig is. Ten eerste niet, door de interactie die er be-

staat met de ontwikkelingen in de bedrijfsdoelstellingen, -mogelijkheden

en -beleid. Ten tweede niet door de interactie die er bestaat met de

technische ontwikkelingen vooral door de snelheid waarmee deze ontwikke-

lingen plaatsvinden en de inmiddels gegroeide afstand tussen de plannen-

makers op dit strategische niveau en de plaats waar deze technische ont-

wikkelingen worden opgenomen.
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En daar staan we dan. Maar we zijn er nog niet. Allerwege worden vandaag

de dag geautomatiseerde hulpmiddelen voor systeemontwikkeling op de

markt gebracht. Met de meest exotische namen als Excelerator, Wizard

Maestro, Blues, Graphdoc om er enkele te noemen. Sommige leveranciers

menen er goed aan te doen deze 'tools' (gratis) aan te bieden aan het

onderwijs. Dat er ook nog andere belangen een rol spelen, als het onder-

steunen van systeemontwikkelaars bij het maken van kwaliteitssystemen,

zal duidelijk zijn. Zouden de eerdergenoemde problemen met deze schitte-

rende tools opgelost worden of haalt men er zoals zo vaak, nog grotere

problemen mee in huis?

Als aanzet voor een discussie zou ik het volgende willen stellen.

a) er zullen zeker systeemontwikkelingsprojecten blijven waarbij de

klassieke aanpak goed blijkt te werken (zeer complex project met wei-

nig onzekerheid)
b) de verschillende benaderingswijzen blijken nodig geweest te zijn en

zullen dus nodig blijven, maar alleen de systeemontwikkelmethoden met
een consequente eenduidige geharmoniseerde taal (c.q. notatie c.q.
tekenwijze) over de verschillende benaderingswijzen en over de hele

cyclus van modellen, zullen overleven.
c) de socio-technische, evolutionaire aanpak zal in de meeste situaties

de aangewezen aanpak blijken te zijn. Dit is wel een revolutie ten

opzichte van de klassieke aanpak, hoewel vele verworvenheden daarin

een plaats zullen vinden.

Over deze socio-technische aanpak nog het volgende. In de literatuur en

de praktijk kan deze aanpak thans nog als marginaal beschouwd worden.

Dat is in dit opstel niet de bedoeling, door daar aan het slot van dit

betoog enkele woorden aan te wijden. Ik zal dat doen met woorden van

Christiane Floyd, hoogleraar aan de Technische Universiteit van Berlijn.

Zij pleit voor een perspectiefverandering van een produktgeoriënteerd

perspectief naar een procesgeoriënteerd perspectief.
Thans wordt een informatiesysteem veelal beschouwd als een produkt, ge-

baseerd op vastgelegde en dus vaste vereisten, en bestaande uit een ver-

zameling gerelateerde documenten, dat in een projectaanpak lineair wordt

ontwikkeld. Zij stelt daar de opvatting tegenover van een informatiesys-

teem als een object (hulp of beperking) van menselijke leer-, werk- en
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communicatieprocessen in syteemontwikkeling en -gebruik; als medium

waardoor mensen samenwerken; met flexibele vereisten; dat in een conti-

nue aanpak cyclisch wordt ontwikkeld.
De klassieke aanpak noemt zij methoden zonder mensen, de door haar voor-

gestelde noemt zij mensen met methoden.
Ik denk dat daar de oplossing gezocht moet worden.
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