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1 Introductie 

Bedrijfsprocesmanagement (BPM) is een discipline die wereldwijd wordt aangewend om de 

productiviteit van organisaties te bevorderen en om kostenefficiëntie te helpen bewerkstelligen 

(Bandara & Gable, 2012). Eén van de belangrijkste activiteiten die plaatsvinden in het kader van de 

BPM levenscyclus is bedrijfsprocesmodellering. De producten van deze activiteit, 

bedrijfsprocesmodellen of kortweg ‘procesmodellen’, kunnen ondermeer gebruikt worden “om 

beslissingen te ondersteunen over waar, hoe en waarom veranderingen in processen dienen 

doorgevoerd te worden om een verhoogde operationele efficiëntie te verzekeren” (Laura Sánchez-

González, García, Ruiz, & Piattini, 2013, p.1). Omdat procesmodellering een activiteit is die veel 

kosten met zich meebrengt (bv. aankoop van een modelleertool, opportuniteitskosten, enz.) , groeit 

de interesse naar de value proposition van procesmodelleren (Bandara & Gable, 2012). Deze value 

proposition is ondermeer afhankelijk van de kwaliteit van de resulterende procesmodellen. 

Er zijn verschillende studies terug te vinden die hebben bijgedragen aan de evolutie van het 

onderzoeksdomein dat gericht is op de kwaliteit van procesmodellen (Moreno-Montes de Oca, 

Snoeck, Reijers, & Rodríguez-Morffi, 2014). Sommige studies focussen op de ontwikkeling van 

theoretisch modellen die het concept procesmodelkwaliteit onderbouwen (bv. (Krogstie, Sindre, & 

Jørgensen, 2006)). Andere studies richten zich eerder op de ontwikkeling van metrieken om 

specifieke modeleigenschappen te karakteriseren (bv. (Cardoso, Vanderfeesten, & Reijers, 2010)). 

Nog andere studies concentreren zich op de ontwikkeling van praktische richtlijnen om de kwaliteit 

van procesmodellen te verzekeren of te verbeteren (bv. (Jan Mendling, Reijers, & van der Aalst, 

2010)). Een probleem in dit domein is dat er tot op heden geen breed overzicht teruggevonden 

wordt dat deze, en eventueel nog andere, richtingen in het onderzoek naar procesmodelkwaliteit 

samenbrengt en alle opgebouwde kennis aggregeert. Dergelijk overzicht kan een solide basis vormen 

waarop nieuw onderzoek kan voortbouwen om bij te dragen aan de ontwikkeling van het 

kennisdomein. 

Momenteel wordt het vakgebied gekenmerkt door een wildgroei aan kwaliteitsdimensies en 

classificaties, en door een gebrek aan homogeniteit wat naamgeving betreft (Laura Sánchez-

González, García, et al., 2013). Zo prefereren sommige auteurs procesmodelkwaliteit te benaderen 

vanuit een softwareperspectief (bv. (Vanderfeesten, Cardoso, Mendling, Reijers, & van der Aalst, 

2007)), andere maken gebruik van kwaliteitsframeworks voor conceptuele modellen (bv. (Krogstie, 

2012b)) en nog andere auteurs bouwen eigen hybride kwaliteitsmodellen (bv. (Laura Sánchez-

González, García, et al., 2013)). Voor sommige concepten worden bovendien verschillende termen 

gehanteerd hoewel de semantiek dezelfde is (bv. comprehensibility en understandability). Ook wat 
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modelgerelateerde metrieken betreft blijkt er een overvloed aan initiatieven beschikbaar te zijn, 

dikwijls voor het meten van dezelfde concepten (Kluza, Nalepa, & Lisiecki, 2014). Hoewel het 

mogelijk en zelfs wenselijk is dat auteurs er over deze aspecten verschillende (zorgvuldig 

onderbouwde) meningen op na houden, komt dit de overzichtelijkheid van het domein niet ten 

goede en kan dit een hinderpaal zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied.  

Om de inzichtelijkheid in dit domein te verhogen, stelt deze masterproef zich tot doel een 

gestructureerd overzicht van de academische kennis over procesmodelkwaliteit op te stellen. Hierbij 

zal er gestreefd worden naar volledigheid, maar dan zonder de bruikbaarheid van het overzicht in 

gevaar te brengen. Daarom zal er een delicaat evenwicht moeten gezocht worden tussen 

volledigheid enerzijds en relevantie anderzijds. In sectie 2 wordt de methode beschreven die gevolgd 

wordt om dit doel te bereiken en wordt er ook aandacht besteed aan haar consequenties. In sectie 3 

wordt de informatie gepresenteerd die door de literatuurstudie wordt opgehaald en wordt er een 

framework voorgesteld dat de resultaten van de aggregatie- en structureringsactiviteiten visueel 

presenteert. In sectie 4 worden enkele observaties die volgen uit dit framework bediscussieerd. 

Tenslotte wordt er in sectie 5 een conclusie gepresenteerd, aangevuld met de beperkingen van deze 

studie en richtingen voor toekomstig onderzoek. 

Om de leesbaarheid van dit werk te bevorderen en geen afbreuk te doen aan de betekenis van 

bepaalde termen, wordt ervoor gekozen om sommige Engelstalige woorden niet te vertalen. Zij 

worden in het cursief weergegeven.  
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2 Methode  

Het doel van deze masterproef is het aggregeren en structureren van bestaande academische kennis 

over de kwaliteit van procesmodellen. Dit is wenselijk om de inzichtelijkheid in het 

onderzoeksdomein te verhogen en verder onderzoek te faciliteren. Om dit doel te verwezenlijken, 

werd de beschikbare academische literatuur met betrekking tot dit onderwerp geraadpleegd. 

De literatuur werd gezocht, geselecteerd, beoordeeld, bestudeerd en gesynthetiseerd op een manier 

die zo dicht mogelijk aanleunt bij de richtlijnen die gedefinieerd werden in (Kitchenham & Charters, 

2007), een referentiewerk in het kader van deze masterproef. Kitchenham & Charters construeerden 

richtlijnen, gebaseerd op discussies met onderzoekers in evidence-based onderzoeksdomeinen en 

bestaande protocollen in de medische en sociale wetenschappen, om het uitvoeren van een 

systematic literature review (SLR) in het software engineering veld te ondersteunen. Dit is een 

methode die ernaar streeft om alle beschikbare literatuur die relevant is met betrekking tot een 

bepaalde onderzoeksvraag te evalueren en te interpreteren. De methodologie wordt door de auteurs 

zelf beoordeeld als betrouwbaar, diepgaand en controleerbaar (Kitchenham & Charters, 2007). 

Er worden in dit referentiewerk (Kitchenham & Charters, 2007) drie niveaus geformuleerd waarop 

een studie zich kan bevinden: een primair, secundair en tertiair niveau. Deze worden als volgt 

gedefinieerd (zie (Kitchenham & Charters, 2007, p. vi).  

“Een primaire studie is een empirische studie die een specifieke onderzoeksvraag bestudeert.”  

“Een secundaire studie maakt een analyse van alle primaire studies die verband houden met een 

onderzoeksvraag met als doel kennis te aggregeren gerelateerd aan een specifieke 

onderzoeksvraag.” Een SLR bijvoorbeeld wordt beschouwd als een secundaire studie.  

“Een tertiaire studie is een studie die een reeks secundaire studies analyseert die verband houden met 

dezelfde onderzoeksvraag.”  

Recent verschenen er werken die een secundaire studie naar de kwaliteit van procesmodellen 

beoogden ((Laura Sánchez-González, García, et al., 2013) en (van Mersbergen, 2013)) (zie ook 3.2.3, 

p.60). Zij behandelen echter onderzoeksvragen die veel specifieker zijn dan de ruime 

onderzoeksvraag die hier wordt geformuleerd. Hierdoor is er reden om te twijfelen aan de 

volledigheid van hun resultaten als antwoord op de brede onderzoeksvraag. Om een algemeen 

gestructureerd overzicht van het huidige onderzoeksdomein te verkrijgen is het aangewezen om 

deze studie op het hogere tertiaire niveau te situeren. Dit wordt efficiënt geacht omdat er op die 

manier wordt verder gebouwd op recente structurerende inspanningen en bovendien wordt 
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vermeden dat er een enorme hoeveelheid primaire literatuur dient geanalyseerd te worden
1
, 

hetgeen niet haalbaar is in de context van een individuele masterproef. Dit laatste is een gevolg van 

de erg ruime aard van de primaire onderzoeksvraag. Een belangrijk veronderstelling die hierbij 

gemaakt wordt is dat er aan de hand van secundaire studies een volledig beeld van het 

onderzoeksdomein kan worden samengesteld. 

Een tertiaire studie vereist het zoeken naar secundaire studies en een vergelijkings- en 

aggregatieproces. Ze volgt dezelfde methodologie als een standaard SLR (Kitchenham & Charters, 

2007), met als verschil dat ze zich richt op het verder verzamelen, analyseren en structureren van 

informatie teruggevonden in secundaire studies. 

Een belangrijke opmerking die bij deze literatuurstudie dient gemaakt te worden, is dat ze - in het 

kader van een individuele masterproef - het resultaat is van het werk van één persoon. Dit is sterk in 

tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij het uitvoeren van een standaard SLR. Individueel werk vormt 

een bedreiging voor de validiteit van een systematische literatuurstudie aangezien de selectie, 

beoordeling, analyse en synthese van data vertekend kunnen zijn door vooringenomenheid en 

interpretatie. Om deze vertekening te minimaliseren werd op gezette tijdstippen feedback van de 

masterproefbegeleider aangevraagd. Dit onderdeel kan hierdoor niet als een SLR in de strikte 

betekenis beschouwd worden, maar eerder als een gestructureerde literatuurstudie.  

2.1 Onderzoeksvragen 

De primaire onderzoeksvraag van deze masterproef wordt als volgt geformuleerd: 

RQ1: Hoe kan de academische kennis over de kwaliteit van procesmodellen geaggregeerd en 

gestructureerd worden teneinde de inzichtelijkheid in het onderzoeksdomein te verhogen 

om verder onderzoek te faciliteren? 

Om een antwoord op deze vraag te formuleren, dient de bestaande academische kennis over dit 

onderwerp eerst verzameld en geanalyseerd te worden alvorens het aggregeren en structureren kan 

aanvangen. Zoals hiervoor werd beschreven, vinden al deze activiteiten plaats in het kader van een 

literatuurstudie. Deze beoogt een antwoord te vinden op volgende secundaire onderzoeksvragen: 

RQ1.1 Welke aspecten van procesmodelkwaliteit worden er in de literatuur onderzocht?  

RQ1.2 Hoe worden de aspecten van procesmodelkwaliteit door de literatuur ingevuld?  

RQ1.3 Welke structuren worden er door de literatuur voorgesteld? 

RQ1.4 Welke aspecten worden er behandeld door de voorgestelde structuren?  

                                                             
1
 Enkel de search string “business process model” AND “quality” levert al 10600  zoekresultaten op in Google 

Scholar 
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De antwoorden op deze secundaire vragen vormen de basis waarop de aggregatie- en 

structureeractiviteit steunt. Het gewenste resultaat van deze activiteiten is een procesmodelkwaliteit 

framework (zie 3.3, p.65).  

2.2 Onderzoeksmethode 

2.2.1 Databronnen en zoekproces 

Om zoveel mogelijk literatuur te verzamelen die relevant is met betrekking tot de primaire 

onderzoeksvraag, wordt er geopteerd voor een brede, geautomatiseerde zoekstrategie in digitale 

databases. Deze techniek is controleerbaar en geeft dus enige zekerheid dat het verzamelen van de 

potentieel relevante literatuur op een neutrale manier gebeurt. In (Kitchenham & Charters, 2007) 

worden er 9 digitale databases geïdentificeerd die in aanmerking komen voor onderzoek in het 

software engineering veld. Zeven van deze databases worden voorgesteld in (Brereton, Kitchenham, 

Budgen, Turner, & Khalil, 2007), de twee andere worden door Kitchenham en Charters als nuttige 

aanvullingen beschouwd. Hoewel de focus van alle databases breed genoeg is om literatuur omtrent 

procesmodelkwaliteit te bevatten, moet de selectie beperkt worden tot die databases die 

toegankelijk zijn via het UGent-netwerk. Dit kan een bedreiging zijn voor de validiteit van de 

literatuurstudie aangezien hierdoor mogelijk relevante secundaire studies niet gedetecteerd worden. 

Toch kunnen we met enig vertrouwen stellen dat de geselecteerde databases een aanvaardbaar 

gedeelte van alle relevante studies omvat. Dit vermoeden steunt op het feit dat er breed 

geselecteerd wordt in enkele uitgebreide, algemene databases (Google scholar, ScienceDirect en 

SpringerLink) en dat een selectie van 4 of meer databases de waarschijnlijkheid van volledigheid 

verhoogt (Kitchenham et al., 2010). De databaseselectie wordt weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1- Databaseselectie 

Digitale Database Voorgesteld in Focus UGent 

beschikbaar 

Geselecteerd 

IEEExplore (Brereton et al., 2007) Engineering and 

Technology 

X X 

ACM Digital library (Brereton et al., 2007) Computing and 

Computer Science 

X X 

Google scholar (Brereton et al., 2007) Algemeen X X 

Citeseer library (Brereton et al., 2007) Computer and 

Information Science 

X X 

Inspec (Brereton et al., 2007) Physics and 

Engineering 

  

ScienceDirect (Brereton et al., 2007) Algemeen X X 

El Compendex (Brereton et al., 2007) Engineering   

SpringerLink (Kitchenham & 

Charters, 2007) 

Algemeen X X 
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SCOPUS (Kitchenham & 

Charters, 2007) 

Algemeen   

 

De geselecteerde databases worden doorzocht op basis van een eenvoudige search string bestaande 

uit 3 delen. De eerste twee delen, “business process model” en “quality” worden afgeleid uit de titel 

van deze masterproef. Wegens de specificiteit van “business process model” en de semantische 

ambiguïteit rond “quality” worden er voor deze strings geen synoniemen in de search string 

opgenomen. Het derde deel heeft tot doel de secundaire studies te identificeren en bestaat uit een 

reeks synoniemen voor “literature review” die eerder al gedefinieerd werden in (Kitchenham et al., 

2010) om het ontbreken van een gestandaardiseerde terminologie te compenseren. Door deze 

individuele strings te verbinden met logische operatoren kan volgende algemene search string 

worden opgesteld: 

"business process model" AND "quality" AND ("review of studies" OR "structured review" OR 

"systematic review" OR "literature review" OR "literature analysis" OR "in-depth survey" OR 

"literature survey" OR "meta-analysis" OR "past studies" OR "subject matter expert" OR 

"analysis of research" OR "empirical body of knowledge" OR "body of published research") 

 

Er wordt gekozen om aan de hand van deze search string een full text search toe te passen. Dit heeft 

als nadeel dat er een grote hoeveelheid resulterende studies zal moeten beoordeeld worden, maar 

als voordeel dat de kans op het missen van relevante papers kleiner is. Vóór het uitvoeren van dit 

onderzoek had de auteur een vermoeden dat het aantal relevante papers eerder klein zou zijn. Dit 

was gebaseerd op het feit dat de reeds gekende secundaire studies in dit domein ((Laura Sánchez-

González, García, et al., 2013) en (van Mersbergen, 2013)) erg recent zijn. Daarom wordt er besloten 

dat het voordeel van een full text search opweegt tegen het nadeel. Het vermoeden leidt er ook toe 

om de literatuur die niet in academische tijdschriften of boeken werd gepubliceerd (bijvoorbeeld 

thesissen) in aanmerking te nemen voor deze studie. Dit kan tevens een gedeeltelijke oplossing zijn 

voor een potentiële publication bias, het feit dat positieve resultaten waarschijnlijker zijn om 

gepubliceerd te worden dan negatieve. 

Zoals eerder vermeld worden de geselecteerde databases doorzocht met bovenvermelde search 

string. Dit gebeurt voor alle databases, behalve voor Google Scholar. Dit is te wijten aan het feit dat 

Google Scholar dergelijk lange search strings niet correct kan verwerken en slechts de eerste 1000 

zoekresultaten weergeeft, ook al worden er meer resultaten gevonden (i.c. 1954). Om deze 

problemen te omzeilen, wordt de search string opgedeeld in aparte search strings volgens de 

verschillende synoniemen voor “literature review”. Enkel voor de string (“business process model” 

AND “quality” AND “literature review”) worden er nog meer dan 1000 zoekresultaten gevonden (i.c. 
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1240). Hoewel hierdoor een aantal zoekresultaten niet kan worden opgevraagd, schat de auteur de 

kans op het missen van relevante studies eerder klein in, aangezien Google Scholar de zoekresultaten 

volgens een eigen algoritme op relevantie ordent. De kans dat de relevante studies in de eerste 1000 

van de 1240 zoekresultaten worden weergegeven wordt groot geschat. Ook het gebruik van 

meerdere databases verkleint de kans op het missen van relevante studies. Onderstaande tabellen 

geven een overzicht van de zoekresultaten in Google Scholar (Tabel 2) en een overzicht van de 

zoekresultaten in de verschillende databases (Tabel 3). Deze resultaten worden geaggregeerd en 

ontdaan van duplicaten met behulp van een referentiemanager (Mendeley Desktop).  

Tabel 2- Zoekresultaten in Google Scholar 

3/08/2014 Zoekresultaten 

Google Scholar 

 1. “business process model” AND “quality” AND “review of studies”. 8 

2. “business process model” AND “quality” AND “structured review”. 10 

3. “business process model” AND “quality” AND “systematic review”. 206 

4. “business process model” AND “quality” AND “literature review”. 1240 

5. “business process model” AND “quality” AND “literature analysis”. 92 

6. “business process model” AND “quality” AND “in-depth survey”. 6 

7. “business process model” AND “quality” AND “literature survey”.  179 

8. “business process model” AND “quality” AND “meta-analysis”.  87 

9. “business process model” AND “quality” AND “past studies”. 25 

10. “business process model” AND “quality” AND “subject matter expert”. 76 

11. “business process model” AND “quality” AND “analysis of research”. 18 

12. “business process model” AND “quality” AND “empirical body of knowledge”. 1 

13. “business process model” AND “quality” AND “overview of existing research”. 6 

14. “business process model” AND “quality” AND “body of published research” 0 

TOTAAL (inclusief mogelijke duplicaten) 1954 
 

Tabel 3- Zoekresultaten in alle databases 

 3/08/2014 

Databases 

Som zoekresultaten van 

aparte search strings 

Zoekresultaten van enkele 

search string 

IEEExplore - 113 

ACM Digital library - 27 

CiteseerX - 167 

Inspec n.b. n.b. 

ScienceDirect - 167 

EI Compendex n.b. n.b. 

SpringerLink - 438 

SCOPUS n.b. n.b. 

Google Scholar 1954 - 

TOTAAL (inclusief mogelijke duplicaten) 
1954 912 

2866 

TOTAAL (exclusief duplicaten) 1951 
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2.2.2 Studieselectie 

Om de potentieel relevante studies te beoordelen op hun werkelijke relevantie, worden volgende 

inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd. Deze werden opgesteld in functie van de primaire 

onderzoeksvraag en verfijnd tijdens het iteratieve selectieproces. 

2.2.2.1 Inclusiecriteria 

1. Het voornaamste interesseobject van de studie dient het bedrijfsprocesmodel te zijn. Dit 

moet blijken uit het impliciete/expliciete doel of de centrale onderzoeksvraag. 

2. De studie dient een uitspraak te doen over of onderzoek te verrichten naar (een deelaspect 

van) de kwaliteit van bedrijfsprocesmodellen. 

3. De studie dient in zijn geheel een literatuurstudie te zijn, of op zijn minst een literatuurstudie 

te bevatten die representatief wil zijn voor de gehele domeinkennis betreffende het 

besproken kwaliteitsaspect op het ogenblik van publicatie. 

2.2.2.2 Exclusiecriteria 

1. Studies gefocust op onderwerpen uit de toegepaste domeinen (bv. projectmanagement, 

healthcare management en education management) worden niet opgenomen. 

2. Studies die enkel een verkennende literatuurstudie naar (een deelaspect van) de kwaliteit 

van procesmodellen uitvoeren, en dus niet representatief (proberen te) zijn voor de gehele 

domeinkennis op het ogenblik van publicatie, worden niet opgenomen. 

3. Studies die onderzoek verrichten naar de kwaliteit van process mining, process simulation of 

process languages in het bijzonder worden niet opgenomen. 

4. Studies die onderzoek verrichten naar de efficiëntie van het proces van procesmodelleren 

zonder daarbij kennis toe te voegen over de kwaliteit van het eindproduct (het procesmodel) 

worden niet opgenomen.  

2.2.2.3 Praktische beperkingen 

1. De full text van de studie dient beschikbaar te zijn, publiekelijk of via het UGent-netwerk. 

2. Studies in andere talen dan het Engels, Nederlands of Frans worden niet opgenomen. 

2.2.2.4 Selectieproces 

Om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de bestaande literatuur en de variatie aan 

inzichten worden er geen specifieke publicatie- of review-eisen opgenomen in de inclusie- en 

exclusiecriteria. Dit wordt ingegeven door het eerder geformuleerde vermoeden dat het aantal 
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relevante papers eerder klein zou kunnen zijn. In dat geval zouden strenge publicatie- of review-eisen 

deze set mogelijk te drastisch beperken om een zinvol antwoord te bieden op de primaire 

onderzoeksvraag. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat indien er geen specifieke 

publicatie- of review-eisen gehanteerd worden er mogelijk studies van lage kwaliteit in de finale 

paperset terechtkomen die op zichzelf een onbetrouwbaar beeld geven van het kennisdomein. Om 

na te gaan in welke mate dit het geval is, dient de kwaliteit van de secundaire studies beoordeeld te 

worden (zie 2.2.3, p.11). 

Het selectieproces verloopt in twee fases. In de eerste fase worden de zoekresultaten van het 

geautomatiseerde zoekproces geanalyseerd en de relevante studies geïdentificeerd. In de tweede 

fase worden de referenties van de relevante studies die gevonden werden in de eerste fase 

geanalyseerd en worden hieruit additionele relevante studies geselecteerd. Deze techniek wordt 

snowballing genoemd. De gefaseerde aanpak is in lijn met de aanbeveling van (Kitchenham & 

Charters, 2007) om niet enkel te vertrouwen op een digitale zoekstrategie. Het manueel doorzoeken 

van de referenties verhoogt de representativiteit van de literatuurstudie. 

De eerste selectiefase wordt gestart met het manueel verwijderen van 94 importfouten uit de 1951 

gevonden studies. Dit zijn studies met gebrekkige metadata (titel of auteur(s) ontbreken), citaten of 

abstracts die afgezonderd zijn van hun full text, of gemiste duplicaten. Hierna worden de inclusie- en 

exclusiecriteria toegepast op basis van een analyse van titel, abstract en keywords. Hierdoor kan 

reeds een groot deel (95,4%) van de nog te beoordelen studies geëlimineerd worden waardoor er 

nog 86 studies overblijven. Belangrijk om hierbij op te merken is dat er in geval van twijfel steeds 

voor gekozen wordt om de papers niet te verwerpen en verder te beoordelen in de volgende stap. 

Deze volgende stap is de toepassing van de inclusie- en exclusiecriteria op basis van een analyse van 

de full text. In deze stap wordt er voornamelijk nagegaan of er aan inclusiecriterium 3 voldaan is daar 

dit uit een lezing van titel of abstract niet altijd blijkt. Er worden in deze stap 65 studies verworpen. 

De resterende 21 studies vormen de relevante literatuur uit de eerste fase.  

In de tweede selectiefase worden de 1044 referenties behorende tot de 21 relevante studies 

doorgenomen. Op basis van hun titels worden de inclusie-en exclusiecriteria zo accuraat mogelijk 

toegepast. Ook hier worden bij twijfel de studies opgenomen en beoordeeld in de volgende stap. Op 

deze manier wordt er een longlist opgesteld van 75 studies die in de volgende stap ingekort wordt 

tot 17 relevante studies door de selectiecriteria ook op de full text toe te passen. Finaal worden er 

dus 38 relevante studies gevonden. Een overzicht van het zoekproces en het selectieproces wordt 

gegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1- Zoek- en selectieproces 

 

In Bijlage 1 (p. ix) worden de 38 relevante studies alfabetisch opgelijst. De 21 studies die via het 

automatische zoekproces werden gevonden hebben een bold opmaak.  
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2.2.3 Kwaliteitsbeoordeling van de secundaire studies 

In dit onderdeel wordt de kwaliteit van de gevonden literatuurstudies beoordeeld. Deze 

kwaliteitsbeoordeling is relevant in het kader van de analyse en synthese van de gevonden data 

(Kitchenham & Charters, 2007). In 2.2.2.4 (p.8) werd aangehaald dat het ontbreken van publicatie- of 

review-eisen kan leiden tot de opname van secundaire studies van lage kwaliteit die een 

onbetrouwbaar beeld geven van het kennisdomein. Om na te gaan in welke mate dit het geval is, 

dient de kwaliteit van de secundaire studies beoordeeld te worden. 

Zoals in dit werk dikwijls zal blijken, is ‘kwaliteit’ geen duidelijk afgelijnd begrip. Hoewel er van een 

algemeen aanvaarde definitie dus geen sprake is, wordt in deze context de kwaliteit van een studie 

vaak opgevat als de mate waarin zij over interne en externe validiteit beschikt ((Cochrane 

Collaboration, 2003) en (Khan, ter Riet, Glanville, Sowden, & Kleijnen, 2001)). Een studie is intern 

valide als zij vrij is van systematische fouten (die de ware onderzoeksresultaten op een systematische 

manier vertekenen) (Khan et al., 2001). Een studie beschikt over externe validiteit als haar 

onderzoeksresultaten ook buiten de studie toepasbaar zijn (Khan et al., 2001). Om de kwaliteit van 

studies te beoordelen, werden er verschillende checklists ontwikkeld op basis van uiteenlopende 

criteria (Kitchenham & Charters, 2007). Een specifieke checklist die in deze context een adequate 

kwaliteitsevaluatie mogelijk maakt, is gebaseerd op het toepassen van de York University, Centre for 

Reviews and Dissemination (CDR) Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) criteria 

(http://www.york.ac.uk/crd/#DARE). Deze criteria worden in de regel toegepast op SLRs maar 

kunnen naar het aanvoelen van de auteur ook toegepast worden op secundaire studies in het 

algemeen. Enkel die studies die goed scoren op deze criteria kunnen dan geïdentificeerd worden als 

SLR. 

De criteria zijn gebaseerd op 4 vragen: 

• C1: Worden de inclusie- en exclusiecriteria in de literatuurstudie beschreven en zijn deze 

gepast? 

• C2: Is het waarschijnlijk dat de literatuurstudie alle relevante studies beschouwt? 

• C3: Beoordeelden de onderzoekers de kwaliteit/validiteit van de studies? 

• C4: Werden de basisdata/-studies adequaat beschreven? 

De vragen worden als volgt gecodeerd (Kitchenham & Charters, 2007): 
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• C1: J (Ja), de inclusiecriteria worden expliciet gedefinieerd in de paper. G (Gedeeltelijk), de 

inclusiecriteria zijn impliciet. N (Neen), de inclusiecriteria worden niet gedefinieerd en 

kunnen niet afgeleid worden.  

• C2: J, de auteurs doorzochten 4 of meer digitale bibliotheken en pasten additionele 

zoekstrategieën toe, of ze identificeerden en refereerden naar alle journals die het 

onderzoekstopic behandelen. G, de auteurs doorzochten 3 of 4 digitale bibliotheken en 

pasten geen additionele zoekstrategieën toe, of ze doorzochten een gedefinieerde maar 

beperkte set journals en conference proceedings. N, de auteurs doorzochten maximaal 2 

digitale bibliotheken of een extreem beperkte set. 

• C3: J, de auteurs hebben de kwaliteitscriteria expliciet gedefinieerd en opgehaald voor elke 

primaire studie. G, de onderzoeksvraag houdt rekening met kwaliteitsvereisten waaraan 

wordt voldaan door de literatuurstudie. N, er werd geen specifieke kwaliteitsbeoordeling van 

de individuele papers ondernomen. 

• C4: J, er wordt informatie over elke paper gepresenteerd. G, er wordt enkel samenvattende 

informatie gepresenteerd over elke individuele paper. N, de resultaten van de individuele 

papers worden niet gespecificeerd.  

Kitchenham en Charters vermelden in de richtlijnen dat onderzoekers er aandacht voor moeten 

hebben dat ze de kwaliteit van de onderzoeksmethode evalueren en niet de kwaliteit van de 

rapportering. Niet alle aspecten van een onderzoeksmethode worden door alle onderzoekers (even 

uitgebreid) gerapporteerd, doch het ontbreken van de rapportering impliceert niet noodzakelijk het 

ontbreken van de methode. In het kader van deze masterproef wordt het niet haalbaar geacht om de 

auteurs van het merendeel van de geselecteerde studies te contacteren om meer informatie over de 

toegepaste onderzoeksmethodiek te bekomen. Daarom wordt er een conservatieve aanpak bij de 

kwaliteitsevaluatie gehanteerd. Het ontbreken van informatie in de studie met betrekking tot een 

bepaald criterium leidt tot een negatieve evaluatie van dat criterium (N). Hierdoor ontstaat wel het 

risico dat de kwaliteit van sommige papers lager wordt ingeschat dan deze werkelijk is. 

Tabel 4 geeft een chronologisch overzicht van de beoordeling van de 38 geselecteerde studies op de 

verschillende kwaliteitscriteria.  

Tabel 4- Kwaliteitsbeoordeling van de geselecteerde secundaire studies 

Studie C1  C2  C3  C4  

(Rosemann, Sedera, & Sedera, 2001) G N N J 

(Gruhn & Laue, 2006b) G N N J 

(Krogstie et al., 2006) G N N J 

(Recker, 2006) G N N J 

(Jan Mendling, 2007) G N N J 
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(Recker & Mendling, 2007) G N G J 

(Vanderfeesten et al., 2007) G N N J 

(Ghani, Wei, Muketha, & Wen, 2008) G N N J 

(Jan Mendling & Strembeck, 2008) G N G J 

(Khlif, Makni, Zaaboub, & Ben-abdallah, 2009) G N N J 

(Matook & Indulska, 2009) G N G J 

(Cappelli et al., 2010) G N N J 

(Cardoso et al., 2010) G N N J 

(Khlif, Zaaboub, & Ben-abdallah, 2010) G N N J 

(Laue & Mendling, 2010) G N N J 

(Muketha & Ghani, 2010) J N N J 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) G N N J 

(H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 2010) G N G J 

(Laura Sánchez-González, García, Ruiz, & Piattini, 2010) J J J J 

(La Rosa, ter Hofstede, et al., 2011) G N N J 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) G N N J 

(Laue & Gadatsch, 2011) G N N J 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) G N N J 

(Bandara & Gable, 2012) N N N J 

(Dumas, La Rosa, & Mendling, 2012) G N N J 

(Krogstie, 2012b) N N N J 

(Jan Mendling, Sánchez-González, Garcia, & La Rosa, 2012) J N N J 

(Laura Sánchez-González, García, Ruiz, & Mendling, 2012) G N N J 

(Soffer, Kaner, & Wand, 2012) G N N J 

(Becker, Clever, Holler, Püster, & Shitkova, 2013) G N N J 

(Sadowska, 2013) J  J J J 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 2013) J  J J J 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, García, & Piattini, 2013)  G N N J 

(van Mersbergen, 2013) G N J J 

(Braunnagel, Johannsen, & Leist, 2014) G G N J 

(Houy, Fettke, & Loos, 2014) J N N J 

(Kluza et al., 2014) G N N J 

(Moreno-Montes de Oca et al., 2014) J  J J J 

 

Hieruit blijkt dat er maar enkele papers uit de paperset goed scoren op alle gedefinieerde 

kwaliteitscriteria (C1-C4). Deze literatuurstudies blijken methodisch sterk onderbouwd te zijn en 

kunnen bijgevolg geïdentificeerd worden als SLR. Sommige auteurs (bv. (Braunnagel et al., 2014; van 

Mersbergen, 2013)) claimen een inspanning te doen om hun literatuurstudie op een systematische 

manier uit te voeren maar rapporteerden dit onvoldoende om op alle criteria een goede 

kwaliteitsscore te behalen.  

Een meerderheid van de papers blijkt echter ernstig te kort te schieten wanneer het aankomt op de 

kwaliteitscriteria C2 en C3. Dit zijn secundaire studies waarvoor er geen zekerheid bestaat dat ze in 

voldoende mate volledig zijn (er blijkt zelden informatie verschaft te worden wat betreft de 
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zoekstrategieën) en die ook de kwaliteit/validiteit van de primaire studies niet beoordelen waardoor 

het risico bestaat dat zij informatie van lage kwaliteit aggregeren. Desalniettemin blijven zij toch 

allemaal aanwezig in de paperset vanwege hun grondige beschrijving van informatie uit de primaire 

studies (C4). Bovendien is het mogelijk dat deze studies andere aspecten behandelen dan de 4 

geïdentificeerde SLRs, ook al zijn ze individueel misschien niet volledig en kan de geaggregeerde 

informatie van lage kwaliteit zijn. Indien enkel de secundaire studies van hoge kwaliteit zouden 

geselecteerd worden is het twijfelachtig of het doel van deze masterproef (een volledig doch 

bruikbaar overzicht creëren) gerealiseerd zou kunnen worden, daar deze wel heel beperkt zijn in 

aantal. De opname van secundaire studies van lagere kwaliteit komt de volledigheid ten goede maar 

kan er natuurlijk wel toe leiden dat er eventueel minder kwalitatieve informatie in het overzicht 

terecht komt. 

In 2.2.1 (p.5) werd het vermoeden geformuleerd dat het aantal relevante papers resulterend uit het 

selectieproces eerder klein zou zijn. Dit was gebaseerd op het feit dat de reeds gekende secundaire 

studies erg recent zijn. Dit vermoeden kan nu worden genuanceerd. Zoals blijkt uit bovenstaande 

kwaliteitsbeoordeling zijn het niet zozeer de secundaire studies in het algemeen die erg recent en 

beperkt in aantal zijn, maar wel die secundaire studies die men als SLR kan identificeren. Toch blijkt 

de beslissing, op basis van het vermoeden, om ook die literatuur die niet in academische 

tijdschriften/boeken gepubliceerd werd in de selectie op te nemen een positieve uitkomst te hebben. 

Hierdoor kon bijvoorbeeld het thesiswerk van Sadowska (Sadowska, 2013) worden opgenomen en 

werd de beperkte set SLRs uitgebreid. De opname van een kwaliteitsvolle literatuurstudie (SLR) komt 

de interne validiteit van deze tertiaire studie ten goede.  

2.2.3.1 Volledigheid en representativiteit 

Om een passend antwoord te formuleren op de primaire onderzoeksvraag is het van cruciaal belang 

dat er een zo volledig mogelijk beeld gevormd wordt van de academische kennis (the academic body 

of knowledge) over procesmodelkwaliteit. Zoals eerder vermeld, wordt er geprobeerd om een 

maximum aan informatie te aggregeren, maar dan zonder de bruikbaarheid van het overzicht in 

gevaar te brengen. Dit vereist ondermeer dat de verzamelde set secundaire studies zo volledig 

mogelijk is en representatief is voor het primaire onderzoek. Wat betreft volledigheid is het echter 

onmogelijk om een exacte evaluatie te ondernemen. De volledigheid kan hooguit ingeschat worden 

door de toegepaste zoek- en selectiestrategieën kritisch tegen het licht te houden.  

Enkele aspecten van deze strategieën en hun invloed op de volledigheid van deze studie worden hier 

nog eens samengevat en eventueel dieper geanalyseerd:  
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• De databronnen: Er werden 6 digitale databases doorzocht, zowel uitgebreide en algemene 

(Google scholar, ScienceDirect en SpringerLink) als meer vakspecifieke databases (IEEExplore, 

ACM Digital library, Citeseer library). Het doorzoeken van 4 of meer digitale databases 

verhoogt sterk de waarschijnlijkheid dat de literatuurstudie alle relevante studies beschouwt 

(Kitchenham & Charters, 2007) (zie C2 in 2.2.3, p.11).  

• De search string: Er werd een search string opgesteld op basis van de titel van deze 

masterproef (“business process model” AND “quality”) en de beslissing om een tertiaire 

studie uit te voeren (“literature review” en synoniemen). De synoniemenlijst werd gebruikt 

om zo weinig mogelijk secundaire studies te missen. Dit is belangrijk omdat er nog steeds 

geen algemeen aanvaarde standaardterm voor “literatuurstudie” in gebruik is.  

Een manier om de kwaliteit van de search string na te gaan wordt beschreven in (Moreno-

Montes de Oca et al., 2014). Men berekent de recall (aantal papers van de auteur gevonden 

met de search string/ aantal papers van de auteur aanwezig in de finale paperset) voor de 

meest voorkomende auteur. Hoe hoger deze recall-waarde hoe kwalitatiever de search string 

en hoe waarschijnlijker dat de verzamelde set papers volledig is. De persoon die het vaakst 

als (co)auteur vermeld wordt is Jan Mendling (zie 3.1, p.17). De recall voor Jan Mendling is 

echter aan de lage kant, zeker wanneer we deze vergelijken met de recall van de 2 volgende 

meest voorkomende auteurs (zie Tabel 5). Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat 

Mendling dikwijls geen specifieke melding maakt van het woord “literatuurstudie” of één van 

de synoniemen (zie bv. (Jan Mendling, 2007) en (Jan Mendling & Strembeck, 2008)) daar waar 

Sánchez-González er vaak wel expliciet naar verwijst, zelfs in de titel (Laura Sánchez-González 

et al., 2010).  

Tabel 5- Recall voor de 3 meest voorkomende auteurs 

Auteur Recall 

Jan Mendling 18,18% 

Hajo Reijers 50% 

Laura Sánchez-González 60% 

 

Enige voorzichtigheid is dus zeker aan te raden bij het gebruik van de recall metric; ze blijkt 

erg gevoelig voor de rapportering die eigen is aan de stijl van de verschillende auteurs. Het 

toepassen van een additionele zoekstrategie (selectiefase 2 in 2.2.2.4, p.8) bleek van cruciaal 

belang om de volledigheid van de paperset te maximaliseren, zeker wat betreft bepaalde 

auteurs zoals Jan Mendling.  

• De inclusie- en exclusiecriteria: Om te vermijden dat er een aantal waardevolle secundaire 

studies niet in de paperset zouden worden opgenomen, werden ook die papers geselecteerd 

die in de kern geen literatuurstudies zijn, maar wel van de methode gebruik maken om een 
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zijaspect van de onderzoeksdoelstelling te verwezenlijken. Belangrijk hierbij is dat deze 

secundaire studies representatief proberen te zijn voor de gehele domeinkennis betreffende 

het besproken kwaliteitsaspect op het ogenblik van publicatie (zie ook inclusiecriterium 3 in 

2.2.2.1, p.8).  

De volledigheid van de paperset wordt mogelijk aangetast door enkele praktische taal- en 

toegangsbeperkingen (zie 2.2.2.3, p.8). Hun invloed wordt echter minimaal geschat, aangezien 

het zoeken met een Engelstalige search string een overgrote meerderheid aan Engelstalige 

papers opleverde en het UGent netwerk brede toegang verschaft tot een verscheidenheid 

aan digitale databases (zie 2.2.1, p.5). 

• Het selectieproces: Bij het identificeren van de relevante studies werd er een 

voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Gedurende het selectieproces werd er in geval van 

twijfel steeds voor gekozen om een paper niet te verwerpen en pas verder te beoordelen in 

de volgende stap. Op deze manier daalde de kans dat relevante papers foutief verworpen 

zouden worden.  

Het selectieproces bevatte bovendien 2 fases: een analyse van de zoekresultaten en een 

analyse van de referenties. Zoals hierboven werd aangegeven door de variërende recall-

waarden, bleek de analyse van de referenties van cruciaal belang om de volledigheid van de 

paperset te verhogen. Het gebruik van een dergelijke additionele zoekstrategie wordt 

aanbevolen in (Kitchenham & Charters, 2007). 

Een belangrijke veronderstelling die gemaakt wordt in het kader van deze tertiaire studie, is dat een 

volledige set relevante secundaire studies representatief is voor het primaire onderzoek dat de 

academische kennis over procesmodelkwaliteit vertegenwoordigt. Deze veronderstelling is evenzeer 

moeilijk verifieerbaar. Toch geeft het feit dat de verzamelde set papers relatief uitgebreid is en 

potentieel gevarieerd is qua type en inhoud (aangezien het zoek- en selectieproces eerder ruim 

werden opgevat), de auteur al enig vertrouwen in haar aannemelijkheid. Een verdere inhoudelijke 

analyse van de paperset kan hierover meer uitsluitsel geven. 
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3 Resultaten  

3.1 Analyse van de metadata 

Om inzicht te krijgen in de toestand en evolutie van de secundaire literatuur over 

procesmodelkwaliteit is een analyse van de metadata van de paperset nuttig. Dit inzicht kan gebruikt 

worden om de relevantie van deze masterproef aan te tonen en voor het evalueren van de 

volledigheid van deze literatuurstudie (zie 2.2.3.1, p.14). 

We bestuderen eerst een histogram dat informatie verschaft over het aantal gepubliceerde 

secundaire studies per jaar (zie Figuur 2). Het secundaire onderzoek lijkt een vrij recente activiteit te 

zijn die een gestage groei kent sinds 2006, een observatie die in lijn is met de bevindingen in (Laura 

Sánchez-González et al., 2010) en (Moreno-Montes de Oca et al., 2014). Verder lijkt 2010 een 

kanteljaar geweest te zijn, aangezien in dat jaar de secundaire literatuur net niet verdubbelt in 

aantal. Vanaf 2012 kan er dan weer een minimale daling in de literatuuronderzoeksactiviteit worden 

opgemerkt. Desalniettemin lijkt de interesse in dit domein zeker nog niet uitgedoofd. Er kan 

geconcludeerd worden dat er tot op heden verschillende initiatieven zijn die kennis in dit vakgebied 

trachten te aggregeren. Dit kan een indicatie zijn dat hier nog steeds nood aan is, wat de relevantie 

van deze masterproef benadrukt.  

 

Figuur 2- Aantal secundaire studies per jaar 

Gedurende het selectieproces leken de namen van bepaalde auteurs steeds terug te komen. Er 

ontstond een vermoeden dat het literatuuronderzoek naar (aspecten van) procesmodelkwaliteit zich 

concentreert in een kleine onderzoeksgemeenschap. Een manier om dit na te gaan is het berekenen 
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van de verhouding tussen het totale aantal unieke auteurs (=unieke natuurlijke personen) en het 

totale aantal vermelde auteurs. Er worden 55 unieke auteurs geïdentificeerd in de set van 97 

vermelde auteurs. Dit geeft een verhouding van 56,70%. Gemiddeld genomen wordt elke persoon 

bijna 2 maal als auteur vermeld. Dit cijfer is niet extreem maar vraagt wel om verdere inspectie. Er 

blijkt dat 67,27% van de personen slechts eenmaal als auteur vermeld wordt, 16,36% tweemaal en 

een even groot percentage driemaal of meer. Figuur 3 geeft voor deze laatste groep personen exact  

aan hoe vaak zij als (co)auteur worden genoemd. Exact 18 papers (47,36%) vermelden minstens één 

van deze personen als (co)auteur. Het literatuuronderzoek wordt dus sterk beïnvloed door deze 

relatief kleine groep auteurs. Zeker Jan Mendling blijkt wat betreft auteursfrequentie een echte 

uitschieter te zijn (conform (Moreno-Montes de Oca et al., 2014)), wat enige ervaring in het 

vakgebied insinueert.  

 

Figuur 3- Frequentie van het (co)auteurschap 

Ook een analyse van de literatuurtypes die voorkomen in deze paperset kan extra inzicht in het 

onderzoeksdomein verschaffen. Er worden 27 tijdschriftartikels geïdentificeerd (waarvan 1 in 

afwachting van publicatie, namelijk (Moreno-Montes de Oca et al., 2014)), 6 conference proceedings, 

2 masterthesissen, 1 doctoraatsthesis, 1 position paper en 1 extract uit een handboek. Wanneer de 

link gemaakt wordt met de kwaliteit van de inbegrepen literatuurstudies (zie 2.2.3), blijkt dat de 

opgenomen masterthesissen ((van Mersbergen, 2013) en (Sadowska, 2013)) relatief goed scoren op 

de kwaliteitscriteria. Dit is eerder verrassend, aangezien de auteur de rigoureuze methodiek en haar 

rapportering die leiden tot dergelijke hoge kwaliteitsscores eerder zou verwachten bij meer ervaren 

onderzoekers. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat thesissen meer details vermelden (omdat 

deze doorgaans langer zijn in aantal pagina’s). Het feit dat de literatuurstudies in de masterthesissen 
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een hoge kwaliteitsscore behalen en bovendien erg recent zijn, kan een aanwijzing zijn van de acute 

nood aan een gestructureerd en omvangrijk overzicht van het onderzoeksdomein. Mogelijk 

verrichtten thesisstudenten hier, aan de hand van een gedisciplineerde methodiek, het 

voorbereidende werk dat moet toelaten om op korte termijn de verdere ontwikkeling van 

geïntegreerde frameworks en tools te faciliteren. 

3.2 Analyse van de data 

3.2.1 Identificatie van de aspecten van procesmodelkwaliteit 

Om een antwoord te formuleren op de eerste secundaire onderzoeksvraag (RQ1.1) is het van belang 

dat er een classificatiecriterium geïdentificeerd wordt waardoor de paperset in subsets kan worden 

onderverdeeld. Op deze manier ontstaat er tevens een referentiekader dat het eenvoudiger maakt 

om de volgende secundaire onderzoeksvragen (RQ1.2-RQ1.4) te situeren en te beantwoorden.  

Er werd geopteerd om het zoekproces en selectieproces voldoende ruim op te vatten om in 

overeenstemming te zijn met de ruime aard van de primaire onderzoeksvraag. Dit leverde een 

paperset op die mogelijk sterk gevarieerd is wat betreft de inhoud. Er is dus nood aan een 

classificatiecriterium dat voldoende grof is om het erg brede concept ‘kennis over 

procesmodelkwaliteit’ in een beperkt aantal categorieën op te delen. Deze categorieën behandelen 

dan elk specifieke aspecten van procesmodelkwaliteit.  

Om dergelijke grove classificatieactiviteit te organiseren, kan er inspiratie gevonden worden in het 

aanverwante domein van Enterprise Architecture (EA). Een invloedrijk werk in dit veld is ‘The 

Zachman Framework For Enterprise Architecture’ (Zachman, 2003). Hierin stelt de auteur een EA 

raamwerk voor, een multidimensionaal classificatie schema voor architecturale artefacten. De 

doelstellingen van dergelijk descriptief instrument zijn deels gelijkaardig aan de doelstellingen van 

deze masterproef, namelijk: 

• Inzicht verschaffen in het EA domein (hier: het domein van procesmodelkwaliteit) 

• Helpen bij het organiseren en positioneren van de verschillende EA artefacten (hier: de 

concepten van procesmodelkwaliteit) 

Zachman organiseert het framework langs 2 dimensies, de perspective/viewpoint dimension (de 

rijen) en de abstraction dimension (de kolommen). De eerste dimensie voorziet een classificatie van 

het EA artefact in 1 van 6 gedefinieerde viewpoints. Dit zijn de perspectieven van de types publiek 

waarvoor een artefact kan worden opgesteld. De tweede dimensie classificeert volgens de inhoud of 

de focus van het artefact. Er worden 6 soorten abstracties gedefinieerd die in hun essentie worden 
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gevat door 6 vragen (wat?, hoe?, waarom?, waar?, wie?, wanneer?) die primitief (i.e. ze behandelen 

elk een ander aspect) en allesomvattend (i.e. samen behandelen ze alle relevante aspecten) zijn.  

Het is deze tweede dimensie die een voldoende ruim classificatiecriterium aanreikt dat ook kan 

worden toegepast op het hier behandelde onderzoeksdomein. Waar Zachman langs deze dimensie 

de classificatie van architecturale representaties beoogde, zal in dit werk een classificatie van de 

concepten van procesmodelkwaliteit ondernomen worden. Zoals Zachman opmerkt, is het belangrijk 

dat de vragen primitief en allesomvattend zijn om een eenduidig en compleet framework te 

bekomen. Hoewel de 6 vragen van Zachman een waardevol classificatie-instrument zouden vormen 

indien ze toegepast zouden worden op het brede en overkoepelende domein van business process 

management, moeten er toch een paar kanttekeningen gemaakt worden wanneer het specifiekere 

subdomein van procesmodelkwaliteit beschouwd wordt. Zo ontstond er gedurende de selectiefase 

bij de auteur de indruk dat de verzamelde studies nooit aspecten behandelen die betrekking hebben 

op het ‘waar’ en ‘wanneer’ van procesmodelkwaliteit. Verder lijkt de ‘wie’-vraag in de 

geïdentificeerde literatuur vrijwel altijd benaderd te worden als een specialisatie van de ‘wat’-vraag 

of de ‘hoe’-vraag en kan zij in dergelijke gevallen dus niet als een primitieve vraag worden 

beschouwd. Hoewel de ‘waar’-, ‘wanneer’- en ‘wie’-vragen conceptueel nog steeds relevant zijn en 

potentieel waardevolle onderzoeksrichtingen uitzetten, zijn het de 3 overige vragen die hier gezien 

worden als de meest zinvolle om tot een classificatie van de kennis te komen. De geprefereerde 

primitieve interrogatieven zijn bijgevolg: 

• Procesmodelkwaliteit: WAT? 

• Procesmodelkwaliteit: HOE? 

• Procesmodelkwaliteit: WAAROM? 

Deze interrogatieven kunnen verder gespecificeerd worden in enkele vraagstellingen waarvan de 

auteur gedurende de selectiefase de expliciete/impliciete aanwezigheid in de paperset meende te 

observeren. Deze vertegenwoordigen ook de research goals die gedefinieerd werden in (Genero, 

Fernández-Saez, Nelson, Poels, & Piattini, 2011) en die gebruikt werden als classificatie-instrument in 

(Moreno-Montes de Oca et al., 2014) (zie Tabel 6). Deze kernvragen trachten representatief te zijn 

voor de verschillende aspecten van procesmodelkwaliteit. 

Tabel 6- Kernvragen representatief voor de onderzochte aspecten van procesmodelkwaliteit 

De aspecten van procesmodelkwaliteit 
Research goals  

(Genero et al., 2011) 

Q1.    WAT is procesmodelkwaliteit? Understanding 

Q2.    HOE wordt procesmodelkwaliteit gemeten? Measuring 

Q3.    WAT zijn de drijvers van procesmodelkwaliteit? Understanding 
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Q4.    HOE worden de drijvers van procesmodelkwaliteit gemeten? Measuring 

Q5.    WAAROM wordt procesmodelkwaliteit nagestreefd? Evaluating 

Q6.    HOE wordt procesmodelkwaliteit gerealiseerd? Assurance + Improving 

 

Het valt op dat sommige van deze 6 kernvragen (Q1,Q3,Q5) sterk gericht zijn op het verkrijgen van 

een meer abstract/theoretisch inzicht in het domein terwijl andere vragen (Q2,Q4,Q6) zich eerder 

richten op het ontwikkelen van concrete/praktische methoden en richtlijnen. Zoals veelvuldig in deze 

masterproef zal blijken, wordt er in dit onderzoeksdomein onophoudelijk geprobeerd om een brug te 

bouwen tussen deze theoretische en praktische aspecten.  

De definities van de research goals in (Genero et al., 2011, p.70) kunnen als volgt worden aangepast 

aan de context van procesmodelkwaliteit: 

• Understanding: Het definiëren van de verschillende dimensies van procesmodelkwaliteit. Dit 

type onderzoek richt zich ook op het begrijpen van de factoren die een impact hebben op 

procesmodelkwaliteit (i.e. ‘de drijvers’). 

• Measuring: Het ontwikkelen en evalueren van schalen die kunnen gebruikt worden om 

procesmodelkwaliteit te karakteriseren (kwalitatief of kwantitatief). 

• Evaluating: Het onderzoeken van de relatie tussen kwaliteitsmetingen en real-world 

ervaringen met het procesmodel. Het doel is om een waardeoordeel aan de 

kwaliteitsmetingen te verbinden. 

• Assurance: Het onderzoeken van hoe kan verzekerd worden dat het modelleerproces 

effectief een procesmodel van hoge kwaliteit oplevert. 

• Improving: Het onderzoeken van hoe de huidige kwaliteit van procesmodellen verhoogd kan 

worden. 

Elke van de geselecteerde studies beantwoordt, al dan niet expliciet, 1 of meerdere van de hierboven 

gedefinieerde kernvragen. Onderstaande tabel vat dit samen en biedt op die manier een eerste zicht 

op de inhoud van de paperset.  

Tabel 7- Inhoudelijke classificatie van de paperset 

Studie Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 

(Rosemann et al., 2001) 1 

    

1 

(Gruhn & Laue, 2006b) 

  

1 

   (Krogstie et al., 2006) 

     

1 

(Recker, 2006) 

     

1 

(Jan Mendling, 2007) 

  

1 1 1 

 (Recker & Mendling, 2007) 

 

1 

  

1 1 

(Vanderfeesten et al., 2007) 

  

1 1 
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(Ghani et al., 2008) 

  

1 1 

  (Jan Mendling & Strembeck, 2008) 

  

1 1 

 

1 

(Khlif et al., 2009) 

  

1 

   (Matook & Indulska, 2009) 

 

1 

   

1 

(Cappelli et al., 2010) 

   

1 

  (Cardoso et al., 2010) 

  

1 1 

  (Khlif et al., 2010) 

  

1 

   (Laue & Mendling, 2010) 

   

1 1 1 

(Muketha & Ghani, 2010) 

  

1 

   (H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) 

  

1 1 

  (H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 2010) 1 

   

1 1 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) 

  

1 

  

1 

(La Rosa, ter Hofstede, et al., 2011) 1 

    

1 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) 1 

 

1 

  

1 

(Laue & Gadatsch, 2011) 

    

1 

 (H. A. Reijers & Mendling, 2011) 

  

1 1 

  (Bandara & Gable, 2012) 

   

1 

 

1 

(Dumas et al., 2012) 

   

1 

  (Krogstie, 2012b) 1 

  

1 

 

1 

(Jan Mendling et al., 2012) 1 

 

1 1 

  (Laura Sánchez-González et al., 2012) 1 

 

1 

 

1 

 (Soffer et al., 2012) 

   

1 

  (Becker et al., 2013) 1 

    

1 

(Sadowska, 2013) 1 1 1 

  

1 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 2013) 1 

 

1 1 

 

1 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 2013)  

  

1 1 

 

1 

(van Mersbergen, 2013) 1 

 

1 1 1 1 

(Braunnagel et al., 2014) 

  

1 1 

  (Houy et al., 2014) 
      

(Kluza et al., 2014) 1 

 

1 1 

  (Moreno-Montes de Oca et al., 2014) 1 

    

1 

TOTAAL 13 3 21 19 7 19  

 

De verschillende aspecten van procesmodelkwaliteit komen niet met een gelijke frequentie voor in 

deze paperset. Zo blijkt dat het aantal papers die een antwoord formuleren op Q2 of Q5 eerder 

beperkt is. Desalniettemin worden alle aspecten besproken, hetgeen de inhoudelijke variatie van 

deze paperset ten goede komt. Dit versterkt het vermoeden van representativiteit (zie 2.2.3.1, p.14). 

De laatste paper in deze tabel (Houy et al., 2014) onderzoekt de theoretische fundamenten van het 

onderzoek omtrent de verstaanbaarheid van procesmodellen. De literatuurstudie voegt wel kennis 

toe over de wijze waarop er aan onderzoek in dit deeldomein gedaan wordt, maar niet over het 

deeldomein zelf. Er wordt dus op geen enkele van de gedefinieerde vragen (Q1-Q6) een antwoord 

geformuleerd. Deze paper zal in verdere analyses buiten beschouwing gelaten worden. 
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3.2.2 Beschrijving van de aspecten van procesmodelkwaliteit 

In dit stuk van deze masterproef wordt er geprobeerd een antwoord te formuleren op RQ1.2: ‘Hoe 

worden de aspecten van procesmodelkwaliteit door de literatuur ingevuld?’ 

Om deze brede vraag overzichtelijk te beantwoorden zullen de aspecten van procesmodelkwaliteit, 

vertegenwoordigd door de 6 kernvragen, elk apart behandeld worden. Om dit kennisgeheel op een 

stapsgewijze en volgbare manier op te bouwen zullen de meer theoretische vragen direct gevolgd 

worden door de verwante praktische vragen. Waardevolle inzichten zullen van de ene kernvraag 

naar de andere worden meegenomen. 

3.2.2.1 WAT is procesmodelkwaliteit? (Q1) 

Deze eerste kernvraag houdt nauw verband met een algemene opvatting over wat ‘kwaliteit’ is, los 

van de focus op procesmodellen. 

In een invloedrijk
2
 werk van Garvin (Garvin, 1984) worden er 5 benaderingen in het definiëren van 

kwaliteit geïdentificeerd. Ten eerste is er de transcendente benadering die zijn oorsprong vindt in de 

filosofie. Deze stelt dat kwaliteit een “aangeboren uitmuntendheid” is ((Pirsig, 1974) en (Tuchman, 

1980)) die absoluut en universeel herkenbaar maar toch niet exact definieerbaar is (Garvin, 1984). 

Ten tweede is er de productgebaseerde benadering uit de economische wetenschappen. Volgens 

deze benadering is kwaliteit een precieze en meetbare variabele die beïnvloed wordt door het al dan 

niet aanwezig zijn van een productattribuut in een specifieke kwantiteit (Garvin, 1984). Door de 

meetbaarheid van de productattributen is kwaliteit een objectief vaststelbaar gegeven. Tegengesteld 

aan deze visie is de gebruikersgebaseerde benadering die in de economische wetenschappen, de 

marketing en het operationeel management gehanteerd wordt. Deze stelt dat kwaliteit de mate is 

waarin de individuele preferenties van een consument bevredigd worden (Garvin, 1984). Hier is 

kwaliteit dan weer een sterk subjectief gegeven. Er is ook een productiegebaseerde benadering die 

eerder gangbaar is in de ingenieurswetenschappen en het operationeel management. Ze stelt dat 

kwaliteit de mate is waarin een product in overeenstemming is met de specificaties uit de 

ontwerpfase (Garvin, 1984). Tenslotte identificeert Garvin ook de waardegebaseerde benadering die 

evenzeer in het operationeel management wordt gebruikt. In deze benadering is een product/dienst 

kwalitatief indien het performant is tegen een aanvaardbare prijs of conform tegen een 

aanvaardbare kost ((Broh, 1982) en (Feigenbaum, 1961)). 

                                                             
2
 2424 citaties volgens Google Scholar op 10/05/15 
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Zoals Garvin in dit werk terecht opmerkt, kunnen deze verschillende perspectieven op kwaliteit 

leiden tot miscommunicatie en conflicten binnen en tussen bedrijven. Toch zijn de verschillende 

benaderingen waardevol. Garvin stelt een cascadering voor waarbij de preferenties door 

marktonderzoek geïdentificeerd worden (gebruikersgebaseerde benadering), deze vervolgens 

vertaald worden in productattributen (productgebaseerde benadering) en het productieproces 

afgestemd wordt om conformiteit met de specificaties te verzekeren (productiegebaseerde 

benadering). Deze 3 perspectieven zijn allen noodzakelijk om een kwaliteitsvol product op te leveren.  

Dezelfde aanpak kan geobserveerd worden in de literatuur over procesmodelkwaliteit.  

Zoals uit deze literatuurstudie blijkt, hanteert het onderzoek naar procesmodelkwaliteit minstens 

een productgebaseerde benadering van kwaliteit (bv. kwaliteitskarakteristieken worden gemeten 

met behulp van objectieve metrieken). Sommige studies schenken bovendien aandacht aan de 

methodes waarmee procesmodelkwaliteit kan gerealiseerd worden (Q6) en cascaderen zo een 

productgebaseerde benadering naar een productiegebaseerde benadering. Bovenliggend deze twee 

perspectieven is er echter een gebruikersgebaseerde benadering van kwaliteit. Deze is soms expliciet 

(bv. (Recker, 2006), (Recker & Mendling, 2007)) maar meestal impliciet aanwezig in het verzamelde 

onderzoek, wat mogelijk te wijten is aan haar triviale aard. Procesmodellen worden immers gemaakt 

om aan specifieke gebruikersvereisten (bedrijfsdoelstellingen) te voldoen, anders zou de investering 

in tijd en geld niet gerechtvaardigd zijn. Een bekende kwaliteitsdefinitie die de gebruikersgebaseerde 

benadering aanhangt en toepasbaar is in deze context is de term fitness-for-use (Juran, Gryna, & 

Bingham, 1974), i.e. kwaliteit als een mate van gebruiksgeschiktheid. Procesmodellen kunnen 

bijgevolg nooit kwalitatief zijn als ze niet geschikt zijn om hun doelstelling(en), hun ‘raison d'être’, te 

verwezenlijken.  

Het doel van deze masterproef is inzicht brengen in een ongestructureerd kennisdomein dat zich 

kenmerkt door een grote mate van onenigheid en begripsverwarring (Laura Sánchez-González, 

García, et al., 2013). Deze problemen zijn in het bijzonder sterk aanwezig in de literatuur die het 

antwoord op deze ‘WAT’-vraag tracht te specificeren. De enige vorm van consensus die uit de 

literatuurstudie blijkt is dat kwaliteit in de context van procesmodellering opgevat wordt als een 

multidimensionaal begrip. Procesmodellen kunnen immers op verschillende manieren kwaliteitsvol 

zijn, nl. op verschillende manieren geschikt zijn voor hun doel (fitness-for-use). Er werden de 

afgelopen decennia talrijke modellen en frameworks ontwikkeld om het concept 

(proces)modelkwaliteit theoretisch te onderbouwen (Nelson, Poels, Genero, & Piattini, 2012). Dit 

deel van de literatuurstudie zal proberen om de meest voorkomende frameworks en standaarden 

beknopt te bespreken. Deze worden tevens als de meest relevante beschouwd. Om de bruikbaarheid 

van het finale overzicht niet in gevaar te brengen zullen enkel zij in het finale framework opgenomen 



25 

 

of vertegenwoordigd worden (zie 3.3.1, p.66). Tabel 8 geeft een overzicht van hun voorkomen in de 

studies die een antwoord bieden op Q1. Tabel 14 van Bijlage 2 (p. xii) geeft een overzicht van alle 

geïdentificeerde kwaliteitsframeworks, -modellen en standaarden. 

Tabel 8- Voorkomen van de populairste kwaliteitsframeworks en -standaarden 

Studie Frameworks en standaarden 

SEQUAL SEQUAL 

extensies 

CMQF GoM ISO/IEC  

(Rosemann et al., 2001) 1 

  

1 

 (Krogstie et al., 2006) 1 1 

   (Recker, 2006) 1 

  

1 

 (Recker & Mendling, 2007) 1 

    (Jan Mendling & Strembeck, 2008) 1 1 

 

1 1 

(Matook & Indulska, 2009) 1 

  

1 

 (Laue & Mendling, 2010) 1 1 

 

1 

 (H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 

2010) 1 1 

 

1 

 (Laura Sánchez-González et al., 2010) 

    

1 

(La Rosa, ter Hofstede, et al., 2011) 1 1 

   (La Rosa, Wohed, et al., 2011) 1 1 

   (Bandara & Gable, 2012) 

   

1 

 (Krogstie, 2012b) 

 

1 

   (Becker et al., 2013) 

   

1 

 (Sadowska, 2013) 1 1 1 1 

 (Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 1 1 

 

1 1 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

 

1 

  

1 

(van Mersbergen, 2013) 1 

 

1 

  (Moreno-Montes de Oca et al., 2014) 1 1 1 1 1 

TOTAAL 14 11 3 11 5 

 

3.2.2.1.1 Het SEQUAL-framework 

 Eén van de oudste en meest invloedrijke frameworks betreffende de kwaliteit van conceptuele 

modellen is het zogenaamde SEQUAL (Semiotic Quality) - of LSS-framework (Lindland, Sindre, & 

Solvberg, 1994). Van de 19 papers die Q2 behandelen refereerden er maar liefst 14 naar dit werk 

(73,68 %). Kenmerkend voor dit framework is het gebruik van semiotische theorie (Morris, 1938). 

Door conceptuele modellen te beschouwen als sets van statements in een taal wordt een evaluatie 

in linguïstische/semiotische termen mogelijk (Krogstie et al., 2006). In zijn oorspronkelijke vorm 

worden er 3 types kwaliteit voorgesteld. Zij worden niet gedefinieerd maar wel geassocieerd met 

specifieke (sub)doelstellingen: 
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• Syntactic quality: alle statements in het model zijn in overeenstemming met de syntax en 

het vocabularium van de modeleertaal. 

• Semantic quality: alle statements in het model zijn correct en relevant in de context 

(validiteit) + het model bevat alle relevante statements die correct zouden zijn in de context 

(volledigheid). 

• Pragmatic quality: het model wordt begrepen door alle stakeholders. 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat pragmatische kwaliteit als doelstelling heeft dat het model 

begrepen wordt (comprehension/understanding), niet dat het model gemakkelijk te begrijpen is 

(comprehensibility/understandability) (Lindland et al., 1994). De definitie voor pragmatische kwaliteit 

die voorgesteld wordt in (van Mersbergen, 2013) negeert dit feit en is dus niet consistent met het 

originele SEQUAL-framework.  

3.2.2.1.2 De SEQUAL-extensies 

Het SEQUAL-framework werd meermaals aangepast en uitgebreid (bv. (Krogstie & Sølvberg, 2003) en  

(Krogstie et al., 2006)). In (Krogstie & Sølvberg, 2003) wordt er een extensie voorgesteld die aan de 

basis ligt van een ander belangrijk kwaliteitsframework voor conceptuele modelkwaliteit, het CMQF 

(Nelson et al., 2012) (zie 3.2.2.1.3, p.27). Krogstie definieert in (Krogstie & Sølvberg, 2003) 

modelkwaliteit eveneens als een overeenstemming van statements die behoren tot verschillende 

sets.  

Bijvoorbeeld: syntactical quality is de overeenstemming tussen het model M (de set van alle 

statements in een model van een deel van de waargenomen realiteit, geschreven in een 

modelleertaal) en de taalextensie L (de set van alle mogelijke statements die de syntax en het 

vocabularium van een modelleertaal volgen). De overige kwaliteitsdimensies kunnen als volgt 

beschreven worden: 

• Physical quality: de overeenstemming tussen het model M en de modelleurkennis MK 

betreffende het domein D. 

• Emperical quality: de leesbaarheid van een model gedefinieerd door de frequentie van 

voorspelbare fouten wanneer eenzelfde model M geschreven of gelezen wordt door 

verschillende personen. 

• Semantic quality: de overeenstemming tussen het model M en het domein D. Er zijn 2 

semantische doelstellingen: validiteit en volledigheid. Deze worden op dezelfde manier 

gedefinieerd als in het originele SEQUAL-framework.  

• Perceived semantic quality: de overeenstemming tussen de publieksinterpretatie I van een 

model M en de huidige publiekskennis Ks van het domein D. 
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• Pragmatic quality: de overeenstemming tussen de publieksinterpretatie I van een model M 

en het model M zelf.  

o Social pragmatic quality: de mate waarin mensen het model begrijpen. 

o Technical pragmatic quality: de mate waarin tools ontwikkeld kunnen worden om 

het model te begrijpen. 

• Social quality: de overeenstemming tussen de verschillende publieksinterpretaties I.  

• Organisational quality: de overeenstemming tussen de doelen van modelleren G en het 

model M. Er is eveneens sprake van doelvaliditeit en doelvolledigheid. 

In (Krogstie et al., 2006) wordt deze extensie aangehaald en kritisch geëvalueerd. Een belangrijk 

beperking van het SEQUAL-framework en de extensies is de statische opvatting van het domein. De 

auteur oppert dat het model een geleider kan zijn voor veranderingen in het domein (een ‘to be’ 

procesmodel). Bijgevolg moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het feitelijk domein D en 

het optimale domein D
O
 om semantische kwaliteit voor ‘as is’ en ‘to be’ procesmodellen in de juiste 

termen te vatten. Verder wordt de definitie van pragmatische kwaliteit opengetrokken zodat dit een 

maat wordt voor het vermogen van een model/modelleeractiviteit om leren en actie te faciliteren, 

wat nauwer aansluit bij de bevindingen van recenter onderzoek in linguïstiek en semiotische theorie. 

3.2.2.1.3 Het CMQF-framework 

Een recent framework dat verder bouwt op bovenstaande extensies van het SEQUAL-framework en 

dat 3 keer in de beschouwde set van 19 papers geïdentificeerd wordt, is het CMQF (Conceptual 

Modeling Quality Framework) (Nelson et al., 2012). Dit framework maakt een synthese van de 

bovenstaande SEQUAL -extensie en het Bunge-Wand-Weber framework ((Wand & Weber, 1988), 

(Wand & Weber, 1990), (Wand & Weber, 1995) en (Wand & Wang, 1996)). Dit laatste is een 

kwaliteitsframework gebaseerd op de ontologie van Bunge (Bunge, 1977) en neemt eerder een 

proces-oogpunt t.a.v. kwaliteit in, in tegenstelling tot het product-oogpunt van het SEQUAL-

framework (Nelson et al., 2012). Het CMQF maakt een duidelijk onderscheid tussen de fysieke en de 

sociale realiteit en categoriseert daarom haar bouwstenen als zijnde ofwel real world ofwel in the 

mind. Een tweede onderverdeling splitst beide types realiteit verder op in de categorieën domain, 

reference framework, modeling language en resulting model. Op deze manier worden er 8 

bouwstenen gedefinieerd. Deze worden opgevat als sets van statements die fysieke of cognitieve 

artefacten vertegenwoordigen (zoals in het SEQUAL-framework) of als sets van toestanden van het 

conceptuele modelleerproces (zoals in het BWW-framework). De overeenstemming tussen 

verschillende bouwstenen bewerkstelligt de kwaliteit van conceptuele modellen, net zoals in het 

SEQUAL-framework. Er worden in totaal 24 types kwaliteit gedefinieerd, onderverdeeld in 4 
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verschillende layers afhankelijk van welke soort mapping er beschouwd wordt. Indien de focus ligt op 

de kwaliteit van conceptuele representaties, i.c. de kwaliteit van procesmodellen, is het zinvol om 

enkel die types kwaliteit in overweging te nemen waarbij de bouwstenen physical representation 

(het fysieke procesmodel) of representation knowledge (de interpretatie van het procesmodel) de 

interesseobjecten zijn (Moreno-Montes de Oca et al., 2014). Dit wordt geïllustreerd in Figuur 4. 

 

 

Figuur 4- CMQF bouwstenen en kwaliteitstypes 

Hieruit volgen de relevante CMQF-kwaliteitstypes. Zij worden in (Nelson et al., 2012) niet exact 

gedefinieerd en zelfs niet allemaal beschreven. Toch wordt hier geprobeerd om de kwaliteitstypes 

beknopt en niet-formeel te duiden om hun betekenis eenvoudig interpreteerbaar te maken: 

• Syntacic quality (P3): alle statements in de fysieke representatie zijn in overeenstemming 

met de syntax en het vocabularium van de modeleertaal. 

• Semantic quality (P4): de betekenis van de fysieke representatie is in overeenstemming met 

de betekenis van het fysieke domein (nauwkeurig en volledig), rekening houdend met de 

beperkingen van de specifieke modelleertaak. 

• Intensional quality (P6): de fysieke representatie is in overeenstemming met de mindset en 

de betekenissen die gedefinieerd worden in het fysieke model. 

• Empirical quality (P7): de fysieke representatie is eenvoudig leesbaar. Zij wordt vergeleken 

en beoordeeld t.o.v. de ideale, informatie-equivalente fysieke representatie. 
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• Applied domain knowledge quality (D3): de fysieke representatie is in overeenstemming 

met de domeinkennis. 

• Applied model knowledge quality (D5): de fysieke representatie is in overeenstemming met 

de modelkennis. 

• Applied language knowledge quality (D6): de fysieke representatie is in overeenstemming 

met de taalkennis. 

• Pragmatic quality (L4): de mate waarin stakeholders nauwkeurig en volledig de statements 

van de fysieke representatie begrijpen. 

• Perceived syntactic quality (K3): alle statements in de waargenomen representatie zijn in 

overeenstemming met de veronderstelde syntax en het veronderstelde vocabularium van de 

modeleertaal.  

• Perceived semantic quality (K4): de waargenomen representatie vat op nauwkeurige en 

volledige wijze de waargenomen betekenis van het fysieke domein, binnen de beperkingen 

van de specifieke modelleertaak. 

• Perceived intensional quality (K6): de waargenomen representatie is in overeenstemming 

met de mindset en betekenissen die gedefinieerd worden in het veronderstelde fysieke 

model. 

• Perceived emperical quality (K7): de waargenomen representatie lijkt eenvoudig leesbaar. Zij 

wordt vergeleken en beoordeeld t.o.v. de veronderstelde ideale, informatie-equivalente 

representatie. 

Een belangrijk verschil tussen het CMQF en de eerder beschreven SEQUAL-extensie van Krogstie, is 

de afwezigheid van een kwaliteitstype dat representatief is voor ‘organisatiekwaliteit’. De auteurs 

van het CMQF stellen expliciet dat de ‘goals of modelling’ de context vormen waarbinnen alle 

bouwstenen van het framework bestaan. Dit is in lijn met de observatie in het begin van sectie 

3.2.2.1 die stelt dat de geselecteerde literatuur de gebruikersgebaseerde benadering van kwaliteit 

expliciet/impliciet voorop plaatst. Procesmodellen worden immers gemaakt om aan specifieke 

gebruikersvereisten (bedrijfsdoelstellingen) te voldoen. De verschillende dimensies van 

procesmodelkwaliteit bestaan in deze optiek slechts binnen de bredere context van kwaliteit als 

fitness-for-use. 

3.2.2.1.4 Het GoM-framework 

Een framework dat zich specifiek richt op procesmodelkwaliteit en zich daarvoor baseert op 

algemene accountingprincipes ((Miller, 1988), (Pareira, Paterson, & Wilson, 1994) en (Davis, 

Paterson, & Wilson, 1997)), is het GoM-framework (Guidelines of Modeling) (Becker, Rosemann, & 
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von Uthmann, 2000). Het is één van de oudere frameworks en wordt vaak vernoemd in het 

onderzoek naar procesmodelkwaliteit (referentie in 11 van de 19 beschouwde studies). In 

tegenstelling tot wat de naam zou doen vermoeden presenteert dit framework geen concrete 

richtlijnen om procesmodelkwaliteit te realiseren (Q6), maar wel een opvatting over welke dimensies 

de kwaliteit van een model samenstellen (Q1). Rosemann definieert 6 algemene principes die de 

globale kwaliteit van een model beïnvloeden, nl. 6 dimensies van modelkwaliteit. Hierbij probeert hij 

te verzekeren dat de 3 basisdimensies van het SEQUAL-framework in het framework 

vertegenwoordigd zijn. De 6 algemene principes worden onderverdeeld in essentiële basic guidelines 

en wenselijke optional guidelines. 

De ‘basic guidelines’ zoals beschreven in (Rosemann et al., 2001): 

• Correctness: 

o Syntactic correctness: het correcte gebruik van de modelleertaal zoals ze 

gespecificeerd wordt in het onderliggende metamodel. 

o Semantic correctness: hoe goed het model de structuur en het gedrag van de echte 

wereld beschrijft. 

• Relevance: het model bevat alle belangrijke elementen en relaties van het extract van de 

echte wereld en alleen die elementen en relaties die van belang zijn voor het individuele 

doel. 

• Economic efficiency: de andere guidelines dienen enkel vervuld te worden tot op dat niveau 

waar de marginale baten gelijk zijn aan de marginale kosten. Op deze manier kan dit 

criterium opgevat worden als een beperking binnen het framework. 

De ‘optional guidelines’ zoals beschreven in (Rosemann et al., 2001): 

• Clarity: het model is grafisch en conceptueel leesbaar en zo zelfverklarend als mogelijk. Dit 

criterium is bovendien subjectief van aard en beschouwt die perspectieven die nodig zijn om 

er voor te zorgen dat het model begrepen wordt door de gebruiker. 

• Comparability: alle guidelines worden op identieke wijze toegepast op alle modellen. 

• Systematic design: de relaties met modellen die een ander oogpunt innemen (bv. ER-

diagrammen, organisational charts) moeten goed gedefinieerd zijn. 

Er kunnen enkele kritische bedenkingen en opmerkingen geformuleerd worden bij dit framework.  

Ten eerste is de opdeling tussen basic guidelines en optional guidelines erg betwistbaar. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk dat een model gemaakt wordt met als doel het communiceren van een 

bepaald bedrijfsproces aan trainees. In dergelijk geval is het niet onredelijk om te veronderstellen dat 
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clarity geen wenselijke kwaliteitsdimensie is maar wel een essentiële. Wat essentieel is en wat 

wenselijk, is sterk afhankelijk van het doel van het procesmodel.  

Ten tweede mist dit framework de theoretische en methodologische onderbouwing die kenmerkend 

is voor de eerder behandelde semiotische frameworks (bv. het definiëren van relaties tussen 

setconstructen). Dit leidt er toe dat de voorgestelde guidelines een willekeurige set lijken te vormen 

en bovendien niet eenduidig gedefinieerd zijn (zo haalt clarity de concepten readability en 

understanding door elkaar). 

Ten derde biedt het framework, zoals reeds aangehaald, guidelines aan die gewenste uitkomsten 

voorstellen maar geen methodes om deze uitkomsten te bereiken. Deze kennis bevindt zich dus 

eerder aan de kant van de theoretische inzichten dan aan de kant van de praktische richtlijnen. De 

term guidelines is hier dus eerder ongelukkig gekozen.  

3.2.2.1.5 De ISO/IEC kwaliteitstandaarden 

Vele auteurs maken voor hun onderzoek naar de verschillende kwaliteitsaspecten gebruik van de 

gelijkenissen tussen softwareprogramma’s en procesmodellen (bv. (Gruhn & Laue, 2006b), 

(Vanderfeesten et al., 2007) en (Cardoso et al., 2010)). In (Cardoso et al., 2010) worden 3 

gelijkenissen samengevat die frequent in de literatuur worden aangehaald: 

1. Beide focussen op het verwerken van informatie. Input(s) wordt/worden getransformeerd in 

output(s). 

2. Ze hebben een gelijkaardige samengestelde structuur.  

3. De dynamische uitvoering wordt afgeleid van een statische structuur. 

Deze gelijkenissen zijn van belang in het onderzoek naar het meten van de drijvers van 

procesmodelkwaliteit (Q4, zie 3.2.2.4, p.43) maar ze spelen ook een rol in de opvattingen over de 

dimensies van procesmodelkwaliteit (Q1). Enkele studies (5 van de 19 papers) vermelden het 

toepassen van de ISO-standaarden voor de kwaliteit van softwareproducten (ISO/IEC 9126 en/of 

opvolger ISO/IEC 25010) op procesmodellen, steunend op deze gelijkenissen. Bemerk wel dat er door 

de auteurs vrijelijk met deze standaarden wordt omgesprongen. Enkel die kwaliteitskarakteristieken 

die relevant lijken worden uit de normen opgenomen, de anderen worden genegeerd (zie (Laura 

Sánchez-González et al., 2010) en (Laura Sánchez-González, García, et al., 2013)). Zo worden 

bijvoorbeeld in de belangrijke SLR (Laura Sánchez-González, García, et al., 2013) de ISO/IEC 9126 en 

ISO/IEC 25010 standaarden met elkaar vergeleken en worden de meest relevante 

kwaliteitskarakteristieken en subkarakteristieken geselecteerd, aangevuld met enkele externe 

kwaliteitskarakteristieken. Dit geeft aanleiding tot hybride doch arbitraire kwaliteitsmodellen. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kwaliteitskarakteristieken en subkarakteristieken van 

beide ISO standaarden. De (sub)karakteristieken die door de literatuur overwogen worden voor 

toepassing op procesmodellen hebben een bold opmaak. 

Tabel 9- ISO/IEC 25010 en ISO/IEC 9126 

ISO/IEC 25010 ISO/IEC 9126 

KARAKTERISTIEK SUBKARAKTERISTIEK KARAKTERISTIEK SUBKARAKTERISTIEK 

Functional suitability Functional completeness Functionality Suitability  

Functional correctness Accuracy  

Functional appropriateness Interoperability 

Performance efficiency Time behaviour Compliance 

Resource utilization Security 

Capacity Reliability Maturity 

Compatibility Co-existence Fault tolerance 

Interoperability Recoverability 

Usability Appropriateness recognisability Usability Understandability 

Learnability Learnability 

Operability Operability 

User Error Protection Efficiency Time behaviour 

User interface aesthetics Resource utilization 

Accessibility Maintainability Analysability 

Reliability Maturity Changeability 

Availability Stability 

Fault tolerance Testability 

Recoverability Portability Adaptability 

Security Confidentiality Installability 

Integrity Conformance 

Non-repudiation Replaceability 

Authenticity   

Accountability 

Maintainability Modularity 

Reusability 

Analysability 

Modifiability 

Testability 

Portability Adaptability 

Installability 

Replaceability 

 

Procesmodellen gelijkstellen aan softwareprogramma’s heeft als voordeel dat de goed 

gedocumenteerde en uitgebreide ISO standaarden kunnen toegepast worden. De beschikbaarheid 

van een dergelijke ruime en algemeen aanvaarde set kwaliteitscriteria is waardevol in een domein 

dat gekenmerkt wordt door een gebrek aan consensus. Hoewel procesmodellen en 

softwareprogramma’s gelijkenissen vertonen wat betreft hun werking en structuur mag er toch niet 

uit het oog verloren worden dat beide verschillende entiteiten zijn met verschillende doelstellingen. 
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Zoals (Recker & Mendling, 2007) aanhaalt, is communicatie faciliteren één van de belangrijke 

kerndoelstellingen van procesmodellen. Het valt te betwijfelen of dit doel in dezelfde mate cruciaal is 

voor softwareprogramma’s. De ISO standaarden evalueren procesmodellen eerder als functionele 

entiteiten in plaats van als methodologisch onderbouwde semiotische entiteiten zoals in de 

meerderheid van de besproken frameworks. De ISO standaarden bevatten daarom mogelijk niet alle 

relevante karakteristieken, wat de verklaring is voor het opnemen van externe karakteristieken in 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 2013). Bovendien dienen de beschrijvingen van de ISO 

karakteristieken meestal aangepast te worden om interpreteerbaar te zijn voor toepassing op 

procesmodellen (zie (Laura Sánchez-González, García, et al., 2013)), wat hun directe applicatie in de 

weg staat. 

3.2.2.1.6 Schematisch overzicht 

Onderstaande figuur illustreert de relaties tussen de hier aangehaalde theorieën, principes, 

frameworks en standaarden. De pijlen zijn representatief voor relaties tussen 2 entiteiten met 

betekenis ‘ligt aan de basis van’ in de richting van de pijl.  

 

 

Figuur 5- Schematisch overzicht kwaliteitstheorieën,-principes,-frameworks en -standaarden  
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3.2.2.2 HOE wordt procesmodelkwaliteit gemeten? (Q2) 

Deze vraag richt zich op het identificeren van initiatieven met als doelstelling het objectief 

karakteriseren van de dimensies van procesmodelkwaliteit aan de hand van kwalitatieve of 

kwantitatieve metingen. Zoals blijkt uit Tabel 7 zijn de studies die deze vraag onderzoeken relatief 

beperkt in aantal. Hiervoor kunnen er 2 mogelijke verklaringen worden aangehaald. 

Ten eerste is er, zoals vastgesteld in 3.2.2.1, een enorm gebrek aan consensus over wat 

procesmodelkwaliteit juist is (i.e. welke dimensies procesmodelkwaliteit samenstellen). Het is 

bijgevolg moeilijk om een beslissing te nemen over hoe men bepaalde dimensies al dan niet zal 

meten indien er weinig eensgezindheid bestaat over welke dimensies relevant zijn om te meten. 

Men kan veronderstellen dat onderzoekers de relevantie van hun onderzoek willen garanderen en 

daarom een consensus over het ‘WAT’ van procesmodelkwaliteit afwachten alvorens zich ten volle 

toe te leggen op de ontwikkeling van gerelateerde meetinstrumenten.  

Ten tweede blijkt dat vele kwaliteitsdimensies abstract zijn van aard en/of niet toelaten om objectief 

gemeten te worden. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om de semantische kwaliteit van een model 

formeel en objectief te meten aangezien er steeds een persoonlijke inschatting dient te gebeuren 

over welke statements al dan niet relevant zijn in de context.  

Uit een analyse van de paperset (zie Tabel 15 in Bijlage 3, p. xiv) kan afgeleid worden dat vooral 

syntactic quality/correctness als meetbare kwaliteitsdimensie wordt onderzocht. Een restfractie van 

de papers onderzoekt het meten van de pragmatic quality/understandability en soms ook de 

modifiability van procesmodellen. Een mogelijke verklaring voor de populariteit van het onderzoek 

naar het meten van syntactic quality/correctness is dat deze dimensie formeel en objectief kan 

gemeten worden waar dat voor de 2 andere dimensies niet het geval is (zie 3.2.2.2.2 p.36 en 

3.2.2.2.3 p.37). 

Hoewel hier gefocust wordt op een objectieve meetactiviteit bestaan er ook enkele minder formele 

technieken om de kwaliteit van procesmodellen te karakteriseren. Zo identificeert (H. A. Reijers, 

Mendling, & Recker, 2010) simulation en paraphrazation als methodes om modellen te beoordelen 

op hun semantische kwaliteit (validatie) en sign off checking als techniek om de pragmatische 

kwaliteit te evalueren (certificatie). Simulation is een methode waarbij het dynamische gedrag van 

een model aan de gebruiker wordt gepresenteerd op een manier die toelaat om de volledigheid en 

correctheid van het model ten opzichte van het reële proces te beoordelen (H. A. Reijers, Mendling, 

& Recker, 2010). Paraphrazation is een techniek waarbij het model vertaald wordt, bv. naar 
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natuurlijke taal, zodanig dat het mogelijk wordt om het model en zijn gedrag te bediscussiëren met 

domeinexperten. Zij zijn immers vaak minder vertrouwd met formele modelleertalen (H. A. Reijers, 

Mendling, & Recker, 2010). Sign off checking houdt in dat er wordt nagegaan of de proceseigenaar 

officieel heeft erkend dat het procesmodel helder en leesbaar is zodanig dat het gebruikt kan worden 

door de stakeholders (H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 2010).  

In wat volgt worden de initiatieven die ontwikkeld werden om procesmodelkwaliteit te meten 

besproken. Hiervoor wordt er gesteund op de informatie uit Tabel 15. De 3 kwaliteitsdimensies 

waarvoor meetinstrumenten ontwikkeld werden, zullen hier respectievelijk syntactic correctness, 

understandability en modifiability genoemd worden. Deze eerst term wordt reeds door sommige 

auteurs gehanteerd ((Jan Mendling, 2007) en (van Mersbergen, 2013)) en is duidelijk in die zin dat hij 

verwarring met semantische correctheid vermijdt. De tweede term wordt verkozen in (Laue & 

Gadatsch, 2011) en wordt tevens beschouwd als een geldig synoniem voor het geprefereerde 

comprehensibility in (van Mersbergen, 2013). De derde term wordt in verschillende papers 

gehanteerd (Laura Sánchez-González et al., 2012), (Laura Sánchez-González, García, et al., 2013), 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 2013)) en kan beschouwd worden als een synoniem voor de 

term changeability en als belangrijke subdimensie van het concept maintainability (conform ISO/IEC 

25010).  

3.2.2.2.1 Meten van ‘syntactic correctness’ 

“Verificatie [=het nagaan van de syntactische correctheid van procesmodellen] heeft betrekking op 

het controleren van de formele eigenschappen van een model zonder kennis te hebben van het reële 

proces” (Reijers, Mendling, & Recker, 2010, p.176). We beschouwen volgende modeleigenschappen: 

• Statische eigenschappen: Het voorkomen van bepaalde types modelelementen en hun 

connecties. Hun gebruik moet in overeenstemming zijn met de regels van de modelleertaal. 

• Gedragseigenschappen: Al wat betrekking heeft op het dynamisch gedrag van een 

procesmodel.  

De statische eigenschappen van een procesmodel kunnen eenvoudig gecontroleerd worden door alle 

connecties en hun begin- en eindbestemmingen te inspecteren (H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 

2010). Dit kan manueel gebeuren of automatisch met behulp van modelleertools. Sommige tools zijn 

bovendien zo geprogrammeerd dat ze de gebruiker zelfs niet toelaten om een foutieve syntactische 

bewerking uit te voeren (bv. ARIS Express BPMN laat niet toe om een message flow te introduceren 

binnen een lane).  
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Wat de gedragseigenschappen van procesmodellen betreft, identificeert de literatuur ((Jan Mendling, 

2007), (Recker & Mendling, 2007), (Laue & Mendling, 2010), (H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 2010) 

en (van Mersbergen, 2013)) een belangrijk correctheidscriterium dat gericht is op het vermijden van 

grammaticale onregelmatigheden zoals deadlocks en livelocks. Dit criterium staat bekend als de 

soundness property (W.M.P. van der Aalst, 1997) en omvat 3 vereisten om de correcte uitvoering 

van een workflow-net met 1 source en 1 sink te garanderen: 

1. Vanuit elke staat is er de mogelijkheid om beëindiging te bereiken. 

2. Elke beëindiging is een volledige beëindiging, er zijn geen actieve takken meer. 

3. Er zijn geen taken in het model die nooit kunnen uitgevoerd worden. 

Met behulp van tools kan er automatisch gecontroleerd worden of er aan deze vereisten voldaan is. 

Om het criterium ook te kunnen toepassen op modellen in andere modelleertalen (bv. EPCs die 

meerdere start en end events bevatten) werden er alternatieve soundness metrieken ontwikkeld 

zoals EPC-soundness en BPMN-soundness (van Mersbergen, 2013). Omdat sommige auteurs 

bovendien van oordeel waren dat de oorspronkelijke ‘soundness property’ te streng is in bepaalde 

toepassingsdomeinen (Jan Mendling, 2007), werden er een aantal afgezwakte soundness metrieken 

gecreëerd zoals Relaxed soundness, Perspicuity, K-soundness, Weak soundness, Up-to-k-soundness, 

Generalized soundness, Lazy soundness en Easy soundness (van Mersbergen, 2013). Al deze 

metrieken worden gebruikt om hetzelfde basisconcept (syntactische correctheid) te meten onder 

verschillende omstandigheden, zoals een andere modelleertaal of een ander toepassingsdomein. 

Voor een exacte definitie van deze soundness varianten wordt er verwezen naar de referenties van 

de studies in Tabel 15. 

3.2.2.2.2 Meten van ‘understandability’ 

In Tabel 15 worden ook enkele initiatieven geïdentificeerd voor het meten van de understandability 

van een model. Belangrijk om hierbij op te merken is dat, in tegenstelling tot wat al deze auteurs 

schijnen te suggereren, de understandability eigenlijk nooit direct gemeten kan worden, maar wel 

indirect via bepaalde proxies die indiceren in welke mate er sprake kan zijn van understandability. 

Zoals in (Krogstie et al., 2006, p.94) wordt aangegeven “is het enkel syntactische kwaliteit die een 

kans heeft om [direct] objectief gemeten te worden aangezien zowel het probleemdomein als de 

gedachten van de stakeholders niet toegankelijk zijn voor formele inspectie”.  

De meest populaire proxy die gebruikt wordt om te peilen naar de ‘understandability’ van een 

procesmodel is de mate waarin gebruikers correct kunnen antwoorden op vragen die over dit model 

gesteld worden (van Mersbergen, 2013). De bijhorende metriek is correct answers, i.e. het aantal 
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vragen over het procesmodel die correct beantwoord worden. In (Laue & Gadatsch, 2011) wordt er 

aangegeven dat er zelden wordt gediscussieerd over welke soort vragen geschikt zijn om te peilen 

naar understandability. Hun literatuurstudie ontwaart wel dat verscheidene auteurs specifiek gebruik 

maken van vragen betreffende de order, concurrency, exclusiveness en repetition van bepaalde 

taken. Verder wijzen zij ook op het belang van de formulering van de vragen. Er werd een significant 

verschil in aantal correcte antwoorden gevonden tussen 2 sets vragen die naar dezelfde inzichten 

peilden maar op een verschillende wijze geformuleerd werden. De auteurs suggereren dat de vragen 

best eenvoudig geformuleerd worden zodat de metriek weergeeft in welke mate het model 

begrepen wordt en niet of de gebruiker de vraag al dan niet verstaat. 

Men kan de understandability van een procesmodel niet enkel onderzoeken door de correctheid van 

de antwoorden te beschouwen maar ook door rekening te houden met de tijd die gebruikers nodig 

hebben om het model te begrijpen. (van Mersbergen, 2013) identificeert understanding speed en 

time used to answer questions als gehanteerde metrieken. Zij meten beiden de tijd die nodig is om 

de set met inhoudsgerelateerde vragen te beantwoorden. Een andere metriek die in deze context 

gebruikt wordt is comprehension efficiency (Laura Sánchez-González et al., 2012), i.e. de verhouding 

tussen ‘correct answers’ en ‘time used to answer questions’. Dit is de inverse van de tijd die 

gebruikers nodig hebben om een vraag correct te beantwoorden. 

In de literatuur wordt ook nog een andere proxy teruggevonden, deze wordt de perceived 

difficulty/complexity (Laue & Gadatsch, 2011) of ook wel de perceived ease of comprehending 

genoemd (van Mersbergen, 2013). Om dit concept te meten vraagt men de gebruikers om het 

procesmodel een score te geven op zijn subjectieve understandability (score for understandability).  

In (Laue & Gadatsch, 2011) wordt er ook vermeld dat sommige experimenten de gebruikers vragen 

om met het model te werken en er bijvoorbeeld veranderingen in door te voeren. De 

understandability van het procesmodel wordt dan benaderd door na te gaan in welke mate er sprake 

is van modifiability (zie volgende). 

3.2.2.2.3 Meten van ‘modifiability’ 

De stelling van Krogstie uit voorgaande sectie (die stelt dat enkel syntactische kwaliteit een kans 

heeft om objectief gemeten te worden) leidt tot de conclusie dat ook modifiability slechts aan de 

hand van proxies kan benaderd worden. In (Laura Sánchez-González et al., 2012) wordt er een 

experiment beschreven waar de auteurs menen de modifiability van een procesmodel als een 

afhankelijke variabele te meten. Zoals gesteld kan dit concept echter niet direct gemeten worden, 

maar wel indirect via bepaalde proxies. 
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De eerste proxy die gehanteerd wordt om te peilen naar de modifiability van een procesmodel is de 

mate waarin gebruikers er in slagen om wijzigingen succesvol door te voeren. Dit wordt gemeten 

door na te gaan hoeveel van een opgegeven aantal wijzigingsopdrachten met succes zijn uitgevoerd 

(modifiability correct answers).  

Net zoals bij het meten van de understandability van een procesmodel is het ook hier waardevol om 

rekening te houden met de tijd die de gebruikers nodig hebben om wijzigingen door te voeren. Deze 

proxy voor modifiability kan gemeten worden aan de hand van de metriek modifiability time, i.e. de 

exacte tijd die een gebruiker nodig heeft om een opgegeven aantal wijzigingsopdrachten te 

voltooien. De andere metriek die in deze context gebruikt wordt is modifiability efficiency, i.e. de 

verhouding tussen modifiability correct answers en modifiability time. Dit is de inverse van de tijd die 

gebruikers nodig hebben om een wijziging correct uit te voeren. 

3.2.2.3 WAT zijn de drijvers van procesmodelkwaliteit? (Q3) 

Deze vraag beoogt te achterhalen welke factoren een invloed hebben op de dimensies die 

procesmodelkwaliteit samenstellen. Zoals aangehaald in 3.2.2.1 zijn de kwaliteitsdimensies 

representatief voor de verschillende manieren waarop procesmodellen kwaliteitsvol kunnen zijn, i.e. 

de verschillende manieren waarop ze geschikt kunnen zijn voor hun doel (fitness-for-use). Deze 

opvatting is in overeenstemming met een extern perspectief op kwaliteit zoals voorgesteld in (Laura 

Sánchez-González, García, et al., 2013). Dit beschouwt het procesmodel als een black box en 

evalueert het in termen van de impact op de gebruikers (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013). Een intern perspectief op kwaliteit daarentegen, beschouwt het procesmodel als een white 

box en evalueert de statische eigenschappen die men kan beoordelen gedurende de ontwerpfase 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 2013). In (Laura Sánchez-González, García, et al., 2013) wordt 

geopperd dat de interne kwaliteit van een procesmodel een invloed heeft op de externe kwaliteit via 

het concept ‘cognitieve complexiteit’ (zie 3.2.3.4, p.64). In deze optiek bestaan er dus 

modelgerelateerde factoren die bepalend zijn voor de gebruikerskwaliteit van een model. Dit brengt 

ons bij de vraag welke deze concreet zijn en of er nog andere invloedsfactoren in de literatuur 

worden voorgesteld. Deze factoren worden in dit werk aangeduid als ‘de drijvers’ van 

procesmodelkwaliteit. 

Er worden in de paperset 19 literatuurstudies geïdentificeerd die een antwoord formuleren op Q3. 

Tabel 16 in Bijlage 4 (p. xvi) geeft een overzicht van de gevonden drijvers en de kwaliteitsdimensies 

waarop zij al dan niet een invloed uitoefenen, zoals beschreven door de auteurs. Hieruit kunnen 

twee observaties afgeleid worden. Ten eerste blijkt dat de lijst met geïdentificeerde drijvers 

omvangrijk is en occasioneel verschillen vertoont in benaming (bijvoorbeeld modularity en 
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modularization) en structuur (bijvoorbeeld size als een autonome drijver of als een determinant van 

complexity). Dit is in overeenstemming met het gebrek aan algemene consensus in dit vakgebied wat 

betreft benamingen en classificaties (zie ook sectie 1 p.1). Ten tweede valt het op dat er erg veel 

onderzoek gedaan is naar drijvers die een invloed zouden kunnen hebben op understandability en in 

mindere mate maintainability. Dit is conform de bevindingen in (Moreno-Montes de Oca et al., 

2014).  

De doelstelling van deze sectie is het beschrijven van de geïdentificeerde drijvers. Om dit op een 

overzichtelijke manier te doen wordt er al een eerste structurerende inspanning ondernomen. Deze 

is gebaseerd op de categorieën die voorgesteld werden in (Jan Mendling, 2007) en (H. A. Reijers & 

Mendling, 2011). Zoals hierboven al werd aangehaald spelen modelgerelateerde factoren een 

cruciale rol. Deze kunnen verder worden opgedeeld in factoren die betrekking hebben op de 

abstracte synthax (de structuur) of de concrete synthax (grafische layout) van modellen. Ook 

persoonlijke factoren worden in de literatuur onderzocht, zoals modeleerexpertise, 

modeleerervaring en theoretische kennis. Verder zijn er ook nog enkele andere, eerder contextuele 

factoren die van belang kunnen zijn, zoals de modeleertaal en het modeleerdoel.  

3.2.2.3.1 Modelgerelateerde factoren  

De meerderheid van de geselecteerde studies behandelt modelgerelateerde factoren die betrekking 

hebben op de abstracte synthax van een procesmodel. Dit begrip behandelt de structuur van 

proceselementen en hun onderlinge relaties (La Rosa, Wohed, et al., 2011). In (Vanderfeesten et al., 

2007) en (Cardoso et al., 2010) worden er op basis van de eerder besproken gelijkenissen tussen 

softwareproducten en procesmodellen 5 eigenschappen van de abstracte synthax voorgesteld die 

een invloed hebben op de modelkwaliteit. We onderscheiden: 

• Coupling: De sterkte van de associatie bewerkstelligd door de interconnecties tussen één 

module van een ontwerp en een andere. De mate van coupling is ook afhankelijk van hoe 

ingewikkeld de connecties zijn en welke types connecties er gebruikt worden. 

• Cohesion: De sterkte van de relaties van elementen binnen een module van een ontwerp. 

• Complexity: De mate waarin een model eenvoudig en verstaanbaar is. 

• Modularity: De mate waarin een ontwerp opgesplitst is in verschillende modules. 

• Size: De grootte van een model. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat de gegeven definitie van complexity vrij ruim is, waardoor het 

begrip ook representatief is voor het concept comprehensiveness (verstaanbaarheid) uit (Ghani et al., 

2008). Hoewel dit concept in die studie niet gedefinieerd wordt, lijkt het zich specifiek te richten op 
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het cognitief gewicht van modellen, i.e. de mentale inspanning die nodig is om modellen te 

begrijpen. Ondanks de gelijkenis tussen deze twee factoren wordt er in (Ghani et al., 2008) een strikt 

onderscheid gemaakt tussen complexity en comprehensiveness metrieken. De redenen hiervoor 

worden echter niet aangegeven. 

In sommige studies, bijvoorbeeld (Laue & Mendling, 2010), wordt er gewezen op de invloed van de 

‘structuur’ van een model. Men verwijst hier niet algemeen naar de abstracte synthax van een 

model, maar wel naar volgende specifieke drijver: 

• (Block-)structuredness: De mate waarin een procesmodel gestructureerd is opgebouwd, in 

die zin dat split-gateways altijd een bijhorende join-gateway hebben en dat deze paren 

genest zijn in elkaar. 

In (Jan Mendling, 2007) en (Dumas et al., 2012) wordt er een alternatieve categorisatie van 

kwaliteitdrijvers voorgesteld. De auteurs benadrukken het belang dat in de literatuur aan 

‘complexity’ gehecht wordt als drijver van de ‘understandability’ van een model. Ze verdelen de 

metrieken van deze drijver onder in 6 categorieën:  

• Size: De grootte van een model. Het aantal keer dat een bepaald type modelelement 

voorkomt of de lengte van het langste pad. 

• Density: De relatie tussen aantal knooppunten en aantal connecties binnen een 

procesmodel.  

• Modularity: De mate waarin een ontwerp opgesplitst is in verschillende modules. Dit omvat 

ook de ‘structuredness’ van een procesmodel. 

• Connector interplay: De mate van potentiële mismatch tussen tussen split-gateways en join-

gateways. 

• Cyclicity: De mate waarin het procesmodel cycli bevat. 

• Concurrency: De mate waarin er parallellisme in het procesmodel voorkomt. 

Het valt op dat in deze categorisatie size een onderdeel is van complexity, waar het in ander 

onderzoek als een autonome drijver wordt beschouwd. In bijvoorbeeld (van Mersbergen, 2013) 

wordt er opgemerkt dat size en complexity best uit elkaar worden gehouden aangezien size op 

zichzelf een model niet noodzakelijk moeilijker te begrijpen maakt. Dit kan aangetoond worden door 

een lang sequentieel model te vergelijken met een korter model dat veel verschillende paden bevat. 

Ongeacht hoeveel langer men het eerste model maakt, de complexity zal steeds lager zijn dan bij het 

tweede model.  
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In (Laura Sánchez-González, García, et al., 2013) wordt in het kader van een meta-analyse van 

modelmetrieken nog een andere classificatie voorzien. Men presenteert de categorieën size, 

connection, modularity, connector interplay en complex behaviour, maar laat na deze te definiëren. 

Hun betekenissen kunnen hooguit afgeleid worden uit de metrieken die zij groeperen of uit de 

definities van deze of gelijkaardige drijvers uit andere studies. 

Er is ook een niet te onderschatten rol weggelegd voor modelgerelateerde factoren die betrekking 

hebben op de concrete syntax van procesmodellen. Hier zal de focus liggen op de grafische 

representatie van de modellen. In de cognitieve wetenschappen spreekt men in deze context over de 

cognitieve dimensie van de secundaire notatie (La Rosa, ter Hofstede, et al., 2011). De factoren 

kunnen onderverdeeld worden in factoren die gericht zijn op het model in zijn geheel en factoren die 

gericht zijn op modelelementen.  

Wanneer een model in zijn geheel beschouwd wordt, blijkt in de literatuur de schikking van de 

verschillende knooppunten en connecties in een model een belangrijke determinant van 

pragmatische kwaliteit (van Mersbergen, 2013). Om de correcte interpretatie van een model te 

faciliteren wordt aangeraden om de modelelementen zo te schikken dat er zo weinig mogelijk 

snijdende connecties zijn (Purchase, 1997).Op deze manier wordt het cognitief eenvoudiger de 

verschillende paden in het model te volgen en verkleint de kans op modelinterpretatiefouten.  

Verder wordt in (H. A. Reijers & Mendling, 2011) het concept modularity ook beschouwd als een 

aspect van de algemene lay-out van een procesmodel. Men kan veronderstellen dat de auteurs 

hiermee suggereren dat modularity niet enkel dient opgevat te worden als een structurele 

eigenschap van een procesmodel. In deze optiek is het bij elkaar plaatsen of groeperen van 

modelelementen zonder structuurwijzigingen door te voeren ook een manier om de modularity, en 

zo ook de verstaanbaarheid, van een model te verhogen. Om verwarring te voorkomen is het 

raadzaam om dit concept graphical modularity te noemen en de eerder besproken term structural 

modularity. 

Wanneer een individueel modelelement beschouwd wordt, dienen er 2 belangrijke beslissingen 

genomen te worden. Namelijk, welke grafische opmaak wordt er voor de modelelementen 

gehanteerd en welke tekstuele inhoud wordt er aan de modelelementen toegevoegd? Wat de 

opmaak betreft, identificeert (Krogstie, 2012b) volgende eigenschappen die een invloed hebben op 

de visual emphasis van grafische artefacten: 

• Colour: Kleur faciliteert differentiatie tussen elementen en trekt de aandacht. 

• Size: Grotere elementen vallen meer op. 

• Solidity: bv. Volle lijnen wegen visueel zwaarder door dan stippenlijnen. 
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• Difference from ordinary pattern: bv. Cursieve tekst zal de aandacht trekken in een grote 

hoeveelheid gewone tekst.  

• Foreground/background differences: Elementen op de voorgrond krijgen meer nadruk. 

• Change: Bewegende of knipperende symbolen trekken de aandacht. Dit is natuurlijk enkel 

mogelijk bij een weergave op elektronische schermen. 

Wat betreft de tekstuele inhoud van een modelelement worden er in de literatuur 2 relevante 

beslissingsvariabelen geïdentificeerd, namelijk de hoeveelheid tekst en de gehanteerde labeling stijl. 

In (van Mersbergen, 2013) wordt er melding gemaakt van het experiment in (Jan Mendling & 

Strembeck, 2008) waaruit blijkt dat hoe meer tekst de modelelementen bevatten, hoe minder goed 

het model wordt begrepen. In (Krogstie, 2012b) worden er twee populaire labeling stijlen 

beschreven, namelijk ‘verb-object’ en ‘action-noun’, waarvan onderzoek (J Mendling & Recker, 2008) 

aantoont dat de eerstgenoemde stijl door gebruikers als de minst ambigue en meest bruikbare wordt 

ervaren.  

3.2.2.3.2 Persoonlijke factoren  

In (H. A. Reijers & Mendling, 2011) worden, conform de titel van dit werk, de factoren onderzocht die 

een invloed hebben op de verstaanbaarheid van procesmodellen. In deze context besteden de 

auteurs ook aandacht aan de belangrijke rol die is weggelegd voor persoonlijke factoren. 

Verstaanbaarheid insinueert immers een menselijke interpretatie. Uit voorafgaand onderzoek 

extraheren zij volgende potentieel relevante factoren: 

• De modeleerexpertise: De mate waarin een persoon vertrouwd is met een specifieke 

modelleertaal. 

• De modeleerervaring: De mate waarin een persoon de modelleeractiviteit in het verleden 

ondernomen heeft. 

• Theoretische kennis: De mate waarin een persoon inzicht heeft in de theoretische concepten 

gerelateerd aan procesmodellen zoals loops, deadlocks etc.  

In deze studie wordt er bovendien een experiment met studenten beschreven waarin ook een 

categorische variabele education als invloedsfactor wordt opgenomen. Deze variabele geeft weer 

aan welke onderwijsinstelling de deelnemende studenten zijn ingeschreven. Tegen de verwachtingen 

van de onderzoekers in (alle studenten werden verondersteld een gelijkaardige 

opleidingsachtergrond en modelleerervaring te hebben) bleek education significant te zijn op 99% 

significantieniveau. Nadere inspectie van de opleidingen onthulde dat studenten van verschillende 

instellingen toch een verschillende achtergrond hadden wat betreft onderwijs over theoretische 
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concepten, opleidingsjaar en kennis van modelleertalen. De studenten verschillen dus in de 3 

bovenstaande factoren. Deze verschillen worden door de onderzoekers naar voren geschoven als 

mogelijke verklaring voor de significantie van education. 

In (Jan Mendling, 2007) wordt ook domeinkennis aangehaald als potentiële invloedsfactor. In deze 

studie wordt er een onderscheid gemaakt tussen persoonlijke factoren en domeinkennis zonder dat 

hiervoor een motivering wordt voorzien. Deze masterproef zal domeinkennis opvatten als een 

persoonlijke factor aangezien kennis over een aspect van de reële wereld een construct in the mind 

is, onderhevig aan een persoonlijk referentiekader. Hoewel (Jan Mendling, 2007) nalaat te vermelden 

welke impact domeinkennis op modelkwaliteit zou kunnen hebben, kunnen er toch enkele triviale 

hypotheses worden afgeleid. Zo kan men veronderstellen dat hoe correcter en vollediger de 

domeinkennis van een modelleur is, hoe hoger de semantische kwaliteit van het resulterende model 

zal zijn. Een andere hypothese is dat de domeinkennis van een gebruiker de interpretatie van het 

model, en zo de pragmatische kwaliteit, beïnvloedt (H. A. Reijers & Mendling, 2011).  

3.2.2.3.3 Andere factoren 

Uit de literatuurstudie blijkt dat de grote meerderheid van het onderzoek gefocust is op 

modelgerelateerde en persoonlijke factoren als drijvers van procesmodelkwaliteit. Toch identificeren 

sommige auteurs ((Jan Mendling, 2007), (Jan Mendling & Strembeck, 2008), (H. A. Reijers & 

Mendling, 2011) en (Soffer et al., 2012)) nog enkele andere invloedsfactoren, namelijk: 

• De modelleertaal: Er bestaat een veelheid aan modelleertalen (bv. EPC, BPMN, UML Activity 

diagrams, (Coloured) Petri Nets, etc.). Sommige onderzoekers ontdekten dat bepaalde van 

deze talen makkelijker te interpreteren zijn dan andere. In bijvoorbeeld (Sarshar & Loos, 

2005) wordt geobserveerd dat EPCs door de eindgebruikers makkelijker verstaan worden 

dan Petri Nets en ook hoger scoren op verondersteld gebruiksgemak en gebruiksintentie. 

• Het modelleerdoel: Een procesmodel kan verschillen in de dimensies van kwaliteit 

afhankelijk van het doel dat voor ogen werd gehouden bij de constructie van dit model. Zo 

valt het bijvoorbeeld te verwachten dat modelleurs die procesmodellen opstellen voor 

automatische processimulatie minder aandacht zullen besteden aan de verstaanbaarheid 

van die modellen dan modelleurs die modellen bouwen om ze te gebruiken als 

communicatietool in de dagelijkse bedrijfsvoering (H. A. Reijers & Mendling, 2011). 

3.2.2.4 HOE worden de drijvers van procesmodelkwaliteit gemeten? (Q4) 

Deze kernvraag probeert te achterhalen welke initiatieven er bestaan om de drijvers van 

procesmodelkwaliteit te karakteriseren aan de hand van kwalitatieve of kwantitatieve metingen. 



44 

 

Zoals blijkt uit Tabel 7, wordt van alle kernvragen (Q1-Q6) deze vraag het vaakst door de verzamelde 

literatuur in overweging genomen. Men kan hieruit concluderen dat het onderzoek naar de 

verschillende metrieken van de invloedsfactoren van procesmodelkwaliteit een major topic is in het 

vakgebied. Uit de analyse van de data blijkt dat vooral het onderzoek naar de metrieken van 

modelgerelateerde factoren enorm populair is. Een mogelijk verklaring hiervoor is dat deze factoren 

eenvoudig en objectief gemeten kunnen worden, wat de praktijkimplementatie van het 

kwaliteitsonderzoek faciliteert. Aan de hand van modelleertools kunnen de modelmetrieken immers 

snel en automatisch berekend en geïnterpreteerd worden. Ook het feit dat modelaspecten direct 

objectief waarneembaar zijn, en dus niet benaderd moeten worden aan de hand van proxies, draagt 

bij aan de verkieselijkheid van dit type onderzoek. De metrieken van persoonlijke factoren worden 

tot op heden, mogelijk om deze reden, in mindere mate onderzocht, althans zo blijkt uit de 

verzamelde paperset. In wat volgt worden enkele modelgerelateerde en persoonlijke metrieken 

beknopt gepresenteerd. Hun relaties met de gemeten dimensies van procesmodelkwaliteit zullen pas 

in een later deel behandeld worden (zie 3.3.4). 

3.2.2.4.1 Modelgerelateerde metrieken 

Om een overzicht te bekomen van de op de abstracte syntax gerichte metrieken die in omloop zijn, 

wordt de relevante literatuur van Tabel 7 bestudeerd en worden per studie de metrieken en de 

drijvers die zij verondersteld worden te meten geïdentificeerd. De resultaten van deze actie zijn terug 

te vinden in Tabel 17 in Bijlage 5 (p. xix). Er worden exact 104 unieke metrieken teruggevonden met 

sterk uiteenlopende frequenties (frequentie = het aantal studies waarin een bepaalde metriek wordt 

aangehaald). De som van de frequenties van alle metrieken bedraagt 332.  

Omdat het niet bijdraagt aan de bruikbaarheid van het overzicht dat deze masterproef probeert te 

creëren, zullen niet alle 104 unieke metrieken in het finale framework opgenomen worden. Deze 

dienen hier dus niet allemaal besproken te worden. Enkel de meest relevante metrieken worden hier 

in beschouwing genomen. We beperken ons tot die metrieken die in minstens 3 papers voorkomen. 

Dit leidt tot de selectie van 39 unieke metrieken waarvan de som van de frequenties 255 bedraagt 

(76,80% van 332). Met andere woorden, wanneer er in de geselecteerde literatuur een 

modelgerelateerde metriek aangehaald wordt, is het in meer dan 75% van de gevallen één van deze 

39 metrieken. Indien ook de metrieken die in 2 papers voorkomen zouden worden opgenomen stijgt 

dit percentage naar 82% maar stijgt ook het aantal geselecteerde metrieken tot 49. Omdat dit weinig 

bijdraagt aan de representativiteit van de set (kleine %-toename) maar wel het aantal metrieken 

sterk doet stijgen wordt er besloten om hiervan af te zien en enkel die metrieken op te nemen die in 
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minstens 3 papers voorkomen. Onderstaande grafiek geeft hun frequenties weer in dalende 

volgorde. 

 

Vanwege het totale gebrek aan consensus over welke drijvers door de verschillende metrieken 

gemeten worden (zie Tabel 17  (p. xix)), is het onmogelijk om de metrieken volgens genoemde drijver 

te categoriseren en te bespreken. Grof gesteld kan deze set metrieken in 2 groepen worden 

onderverdeeld: een groep met size-gerelateerde metrieken die bepaald kunnen worden door 

specifieke modelelementen te tellen en een restgroep die metrieken bevat die gebaseerd zijn op 

geavanceerdere mathematische en/of logische operaties. Hier worden de metrieken kort 

voorgesteld om een basisinzicht in hun betekenis te verkrijgen. In (Kluza et al., 2014) wordt het 

belang benadrukt van metrieken die eenvoudig zijn en vlot geïnterpreteerd kunnen worden door 

mensen. Hoewel sommige van deze metrieken zelfverklarend en intuïtief zijn, is dit voor enkele 

andere veel minder het geval, wat het belang van onderstaande beschrijvingen benadrukt. Voor de 

gedetailleerde definities van de 39 geselecteerde metrieken wordt er verwezen naar de referenties. 

De size-gerelateerde metrieken zijn, volgens dalende frequentie: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Complexity index metric

Number of activities and control flow elements metric

Number of activities, joins and splits metric

Number of end events metric

Number of events metric

Number of start events metric

Process coupling metric

Coupling metric

Interface complexity metric

Number of AND joins metric

Number of AND splits metric

Number of arcs metric

Number of OR joins metric

Number of OR splits metric

Number of XOR joins metric

Number of XOR splits metric

Process cohesion metric

Cognitive complexity metric

Number of gateways metric

McCabe cyclomatric number metric

Halsted-based process complexity metrics

Maximum gateway degree metric

Cross connectivity metric

Cyclicity metric

Diameter metric

Fan-in/fan-out metric

Connector mismatch metric

Average gateway degree metric

Connector heterogeneity metric

Separability metric

Structuredness metric

Token split metric

Sequentiality metric

Coefficient of connectivity metric

Depth metric

Number of activities metric

Density metric

Number of nodes metric

Control flow complexity metric

Frequentie van de modelgerelateerde 

metrieken
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• Number of nodes metric (Jan Mendling, 2007): Het aantal knooppunten in een procesmodel-

graaf. 

• Number of activities metric (Cardoso & Mendling, 2006): Het aantal activiteiten in een 

procesmodel. 

• Number of gateways metric (Jan Mendling, 2007): Het aantal gateways in een procesmodel. 

• Number of XOR splits/joins metric (Jan Mendling, 2007): Het aantal XOR splits/joins in een 

procesmodel. 

• Number of OR splits/joins metric (Jan Mendling, 2007): Het aantal OR splits/joins in een 

procesmodel. 

• Number of AND splits/joins metric (Jan Mendling, 2007): Het aantal AND splits/joins in een 

procesmodel. 

• Number of arcs metric (Jan Mendling, 2007): Het aantal connecties in een procesmodel. 

• Number of start events metric (Jan Mendling, 2007): Het aantal start events in een 

procesmodel. 

• Number of events metric (Jan Mendling, 2007): Het aantal events in een procesmodel. 

• Number of end events (Jan Mendling, 2007): Het aantal end events in een procesmodel. 

• Number of activities, joins and splits metric (Cardoso & Mendling, 2006): Het aantal 

activiteiten, joins en splits in een procesmodel. 

• Number of activities and control flow elements metric (Cardoso & Mendling, 2006): Het 

aantal activiteiten en control-flow elementen in een procesmodel. 

De overige metrieken zijn, volgens dalende frequentie: 

• Control flow complexity metric (Cardoso, 2005): Een additieve metriek die de control flow 

complexiteit van een procesmodel meet door alle split-gateways te beschouwen en er een 

gewicht aan toe te kennen op basis van de mogelijke combinaties van toestanden die kunnen 

voorkomen na de split. 

• Density metric (Jan Mendling, 2007): Het aantal connecties in een procesmodel-graaf 

gedeeld door het maximale aantal connecties die kunnen voorkomen voor hetzelfde aantal 

knooppunten. 

• Depth metric (Jan Mendling, 2007): De maximale diepte van alle knooppunten. Dit houdt 

verband met de maximale diepte van ‘structured blocks’ in een procesmodel. 

• Coefficient of connectivity metric (Latva-Koivisto, 2001): De verhouding tussen het aantal 

connecties en het aantal knooppunten. 
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• Sequentiality metric (Jan Mendling, 2007): Meet hoe sequentieel een procesmodel is 

opgesteld. Het is de verhouding tussen het aantal connecties tussen non-gateway 

knooppunten en het aantal connecties. 

• Token split metric (Jan Mendling, 2007): Meet de mate van parallelisme in het procesmodel. 

Het is de sommatie van de output-degree van alle AND en OR join gateways minus 1. 

• Structuredness metric (Jan Mendling, 2007): Meet in welke mate een procesmodel gebouwd 

kan worden door gerelateerde split en join gateways in blokken te nesten. Het is 1 minus de 

verhouding van het aantal knooppunten in de reduceerde graaf en het aantal knooppunten 

in de oorspronkelijke graaf. 

• Separability metric (Jan Mendling, 2007): Meet de scheidbaarheid van een procesmodel. Het 

is de verhouding tussen het aantal cut-vertices en de knooppunten in het procesmodel. 

• Gateway/connector heterogeneity metric (Jan Mendling, 2007): Meet in welke mate de 

gateways (=connectors) van verschillende types zijn. Het wordt berekend naar analogie met 

information entropy als de negatieve som over de 3 connector types. 

• Average gateway/connector degree metric (Jan Mendling, 2007) : Geeft voor een gateway 

het gemiddelde aantal knooppunten waarmee de gateway verbonden is. 

• Gateway/connector mismatch metric (Jan Mendling, 2007): Geeft de som van de mismatch 

(gateway paren die qua type niet overeenstemmen) voor elk type gateway. 

• Fan-in/fan-out metric (Gruhn & Laue, 2006b): Steunt op de modulaire structuur van een 

procesmodel. Wordt berekend als het kwadraat van het product van de fan-in (alle 

elementen die een subprocess aanroepen) en de fan-out (alle elementen die door een 

subproces worden aangeroepen). 

• Diameter metric (Jan Mendling, 2007): Meet de lengte van het langste pad van een 

startknooppunt naar een eindknooppunt in een procesmodel.  

• Cyclicity metric (Jan Mendling, 2007): Geeft de verhouding tussen het aantal knooppunten 

die onderdeel zijn van een cyclus en het totale aantal knooppunten in een procesmodel.  

• Cross connectivity metric (Vanderfeesten & Reijers, 2008): Meet de sterkte van de 

connecties tussen de knooppunten van het procesmodel. Het wordt berekend als de 

verhouding tussen de som van de connectiviteit van alle knooppuntparen van het model en 

het theoretisch maximum aantal paden tussen alle knooppunten. 

• Maximum gateway degree metric (Jan Mendling, 2007): De maximale som van de 

inkomende en uitgaande pijlen van de gateways. 

• Halsted-based process complexity metrics (Cardoso & Mendling, 2006): Meten de lengte van 

het proces, zijn volume en de moeilijkheidsgraad op basis van het aantal (unieke) 
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controlflowelementen en het aantal (unieke) datavariabelen die gemanipuleerd worden door 

het proces. 

• Adapted McCabe cyclomatric number metric (Cardoso & Mendling, 2006): Is gebaseerd op 

een software-complexiteit metriek die zijn oorsprong vindt in grafentheorie en gebruik 

maakt van de definitie van het concept cyclomatric number, wat overeenstemt met het 

aantal lineair onafhankelijke paden in een programma. Het wordt berekend door in een graaf 

het aantal knopen van het aantal connecties af te trekken en hierbij 2 op te tellen. 

• Cognitive complexity metric (Gruhn & Laue, 2006a): Geeft een cognitief gewicht dat 

representatief is voor de mentale inspanning die nodig is om een model te begrijpen. Het 

wordt berekend door de cognitieve gewichten van alle individuele modelelementen op te 

tellen. 

• Process cohesion metric (H. Reijers & Vanderfeesten, 2004): Meet de cohesie (de sterkte van 

de relatie) van operaties binnen de activiteiten van een workflow procesmodel. Voor elke 

activiteit wordt de cohesion berekend door de information cohesion en relation cohesion te 

vermenigvuldigen. Het gemiddelde van al deze activity cohesion waarden is dan de process 

cohesion waarde.  

• Interface complexity metric (Cardoso & Mendling, 2006): Dit wordt op bijna dezelfde manier 

als de fan-in/fan-out metric berekend, alleen wordt er nu ook een factor length toegevoegd 

die representatief is voor de lengte van het subproces. 

• Coupling metric (Cardoso & Mendling, 2006): Meet de mate van interconnectie tussen de 

verschillende activiteiten van een procesmodel. Dit wordt berekend als de verhouding van de 

som van de probabiliteiten van de gerichte connecties en het totale aantal mogelijke gerichte 

connecties.  

• Process coupling metric (H. Reijers & Vanderfeesten, 2004): Meet de mate van 

interconnectie tussen de verschillende activiteiten van een workflow procesmodel. Dit wordt 

berekend door het aantal ‘gekoppelde’ activiteiten (i.e. activiteiten die minstens 1 data-

element delen) te tellen en te delen door het totale aantal mogelijke gekoppelde activiteiten.  

• Complexity index metric (Latva-Koivisto, 2001): Geeft het minimum aantal knoopreducties 

die nodig zijn om een graaf te reduceren tot 1 knooppunt. 

Voor wat de concrete syntax van procesmodellen betreft, wordt er maar 1 metriek teruggevonden, 

namelijk string lenght (Jan Mendling & Strembeck, 2008), i.e. het aantal karakters in een label. 



49 

 

3.2.2.4.2 Persoonlijke metrieken 

Zoals eerder opgemerkt worden er weinig papers geïdentificeerd die rekening houden met het 

meten van de persoonlijke factoren die de kwaliteit van een procesmodel beïnvloeden. Enkel in (Jan 

Mendling & Strembeck, 2008) en (H. A. Reijers & Mendling, 2011) worden experimenten beschreven 

waaruit enkele relevante persoonlijke metrieken geëxtraheerd kunnen worden. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat de persoonlijke factoren, in tegenstelling tot de modelgerelateerde factoren,  

niet direct en objectief meetbaar zijn. Formele inspectie van de gedachten of het volledige leven van 

de betrokken personen is immers niet mogelijk. De metingen worden dus verricht op proxies. 

Hieronder worden de geïdentificeerde proxies en hun metingen opgesomd voor de drijvers uit 

3.2.2.3.2. 

• De modeleerervaring:  

o Proxy: De subjectieve tijdservaring met modelleren.  

� Meting: Bevraging van de kandidaten naar hoe lang ze al betrokken zijn bij 

procesmodellering. De variabele wordt ordinaal gemeten op 4 niveaus (Jan 

Mendling & Strembeck, 2008). 

o Proxy: De subjectieve modelleerintensiteit 

� Meting: Bevraging van de kandidaten naar hoe vaak zij werken met 

procesmodellen. De variabele wordt ordinaal gemeten op 4 niveaus (Jan 

Mendling & Strembeck, 2008) (H. A. Reijers & Mendling, 2011). 

• Theoretische kennis:  

o Proxy: De mate waarin een persoon correct kan antwoorden op theoriegerelateerde 

vragen. 

� Meting: Het aantal correcte antwoorden op een reeks van 6 

theoriegerelateerde ja/nee-vragen. (Jan Mendling & Strembeck, 2008) 

o Proxy: De subjectieve theoretische kennis. 

� Meting: Een zelfbeoordeling met een 5-punt ordinale schaal (H. A. Reijers & 

Mendling, 2011).  

Er werden geen proxies en metrieken teruggevonden voor de drijvers ‘modelleerexpertise’ en 

‘domeinkennis’. Dit sluit natuurlijk niet uit dat deze bestaan.  
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3.2.2.5 WAAROM wordt procesmodelkwaliteit nagestreefd? (Q5) 

In 3.2.2.1 werd er geopperd dat de algemene procesmodelkwaliteit gelijk kan gesteld worden aan de 

mate van gebruiksgeschiktheid (fitness-for-use). Het streven naar procesmodellen van hoge kwaliteit 

is bijgevolg zinvol omdat deze per definitie goed in staat zijn om hun doelstellingen te 

verwezenlijken. Afhankelijk van de doelstellingen zullen er andere gewichten aan de specifieke 

kwaliteitsdimensies toegekend worden. Dit brengt ons bij de vraag wat de verschillende 

doelstellingen van procesmodellen zijn. Hiervoor wenden we ons tot de geselecteerde literatuur. 

Volgens (Recker & Mendling, 2007) worden er in de literatuur 2 doelstellingen voor procesmodellen 

geïdentificeerd: communicatie en specificatie. De communicatieopdracht houdt in dat 

procesmodellen gebruikt worden om de scope van een project te bepalen en om bedrijfsvereisten en 

initiatieven voor procesverbetering te illustreren en te bespreken. De specificatieopdracht verwijst 

naar het feit dat procesmodellen soms gebruikt worden voor procesautomatisering. Dit houdt in dat 

ze moeten worden omgezet naar executable workflow specifications. De auteurs merken op dat om 

de verschillende doelstellingen te verwezenlijken, de procesmodellen aan verschillende vereisten 

moeten voldoen. Ze garanderen hun ‘adequaatheid’ op verschillende wijze. Zo dienen bijvoorbeeld 

procesmodellen voor communicatie intuïtief te zijn en procesmodellen voor specificatie onambigu 

(Recker & Mendling, 2007). De term ‘adequaatheid’ wordt in deze studie gebruikt als surrogaat voor 

de term ‘kwaliteit’ en is semantisch gelijkaardig aan het hierboven beschreven concept fitness-for-

use. De auteurs plaatsen dit begrip in de context van het pragmatisme. Dit is een filosofische 

stroming die stelt dat een object enkel goed, waar of waardevol is als het nuttig is, nl. als het helpt 

om een bepaalde behoefte te bevredigen. Deze denkwijze is conform met de gebruikersgebaseerde 

benadering van kwaliteit.  

In (Matook & Indulska, 2009) wordt er een methode ontwikkeld om de kwaliteit van process 

reference models te meten en te managen. Dergelijke reference models bieden modelleurs een 

herbruikbare blauwdruk voor de ontwikkeling van efficiënte bedrijfsprocessen. De doelstellingen van 

process reference models zijn bijgevolg erg specifiek. Er wordt vermeld dat het huidige regelgevende 

klimaat bedrijven er sterk toe aanzet om de conformiteit van bedrijfsprocessen met de normen te 

verzekeren. Process reference models kunnen hiertoe bijdragen. Bovendien kunnen zij het 

ontwerpproces van de afgeleide procesmodellen drastisch vereenvoudigen, versnellen en goedkoper 

maken. Ook faciliteren zij de toepassing van best practices in organisaties.  

In (Sadowska, 2013) wordt er op basis van een SLR een uitgebreide lijst opgesteld met voorbeelden 

van situaties waarin het gebruik van procesmodellen zinvol is:  
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• om software te ontwikkelen 

• om management initiatieven te ondersteunen 

• om een basis voor training te voorzien 

• om kosten en budgetten te schatten 

• om bedrijfsprocessen te verbeteren en/of aan te passen 

• om bottlenecks te identificeren 

• om defecten vroegtijdig op te sporen 

• om design flows te minimaliseren  

• om bedrijfsprocessen te begrijpen 

• om zwaktes van bedrijfsprocessen te onthullen 

• om bedrijfsprocessen te visualiseren 

• om bedrijfsprocessen te optimaliseren 

• om bedrijfsprocessen te automatiseren 

• om bedrijfsprocessen te standaardiseren 

• om bedrijfsactiviteiten te documenteren 

• om de klantentevredenheid te verbeteren 

• om de communicatie tussen stakeholders te faciliteren 

• om het proces van de stroom van informatie tussen de verschillende stakeholders te 

vereenvoudigen 

• om een tool voor brain-storming te bekomen 

• enz. 

Hieruit kunnen concrete doelstellingen voor procesmodellen en gerelateerde bedrijfsactiviteiten en 

bedrijfsvoordelen afgeleid worden (zie 3.3.5, p.80). Voor de bronvermelding horende bij deze lijst 

verwijst de auteur naar (Sadowska, 2013). 

3.2.2.6 HOE wordt procesmodelkwaliteit gerealiseerd? (Q6) 

Deze vraag richt zich op het identificeren van initiatieven die als doelstelling hebben om te 

verzekeren dat een modelleerproces een model van hoge kwaliteit oplevert (assurance) of om de 

huidige kwaliteit van modellen te verhogen (improving). Met andere woorden: er wordt gezocht naar 

initiatieven die de realisatie van procesmodellen van hoge kwaliteit nastreven. Zoals bleek in 3.2.2.1  

kan er een hoge graad van kwaliteit bereikt worden in 1 of meerdere kwaliteitsdimensies. Dergelijke 

initiatieven hebben zonder twijfel een grote praktische waarde voor professionele modelleurs. 
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Tabel 7 geeft ons de literatuur die relevant is in de context van deze vraag. Op basis van een analyse 

van deze studies kunnen er initiatieven voor kwaliteitsrealisatie worden geïdentificeerd. In wat volgt 

zullen deze beknopt toegelicht worden. Tabel 18 in Bijlage 6 (p. xxviii) geeft een overzicht van de 

geïdentificeerde initiatieven per studie. 

3.2.2.6.1 Richtlijnen 

Het meest geobserveerde instrument dat gebruikt wordt om procesmodelkwaliteit te realiseren is de 

collectie van richtlijnen die werd samengesteld in (Jan Mendling et al., 2010) onder de naam 7PMG 

(Seven Process Modeling Guidelines). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op empirisch onderzoek en 

worden verondersteld de modelleur te begeleiden in het maken van modellen die verstaanbaarder 

zijn en een lagere kans hebben om syntactische fouten te bevatten. Zij luiden als volgt: 

• G1: Gebruik zo weinig mogelijk elementen in het model. 

• G2: Minimaliseer het aantal inkomende en uitgaande paden per modelelement. 

• G3: Gebruik 1 start en 1 end event. 

• G4: Modelleer zo gestructureerd mogelijk. 

• G5: Vermijd het gebruik van OR gateways. 

• G6: Gebruik ‘verb-object’ activiteitenlabels. 

• G7: Desintegreer een model dat meer dan 50 elementen bevat. 

De 7PMG vormen geen restrictieve set geboden/verboden waaraan te allen tijde moet voldaan 

worden. Ze dienen opgevat te worden als wenselijke modelleerpraktijken die algemeen beschouwd 

tot goede resultaten leiden. Hun empirische fundering maakt hen betrouwbaarder dan persoonlijke 

modelleervoorkeuren (Jan Mendling et al., 2010). 

In (Jan Mendling et al., 2012) worden er voor een set structurele metrieken grenswaarden bepaald 

voor het voorspellen van syntactische fouten in procesmodellen. Er wordt gebruik gemaakt van een 

gecontroleerd experiment en statistische technieken (ROC-curves) om deze waarden af te leiden. Zij 

kunnen de modelleur tijdens het ontwerpproces begeleiden in het verzekeren van 

procesmodelkwaliteit. Tabel 10 geeft een overzicht. 

Tabel 10- Grenswaarden voor enkele structurele metrieken (error probability) 

Metriek Grenswaarde voor ‘error 

probability’ 

Gateway heterogeneity 0,4 

Gateway mismatch 4,5 

Control flow complexity 4,5 

#nodes 31,5 
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Density 0,033 

#end events 2,5 

Sequentiality 0,21 

Depth 0,5 

Maximum gateway degree 3,5 

Coefficient of connectivity 1,021 

Structuredness 0,79 

Separability 0,49 

#OR splits 0,5 

#start events 2,5 

Average gateway degree 3,09 

#OR joins 0,5 

 

Op basis van deze grenswaarden worden de bestaande 7PMG verfijnd en uitgebreid tot 10PMG (Ten 

Process Modeling Guidelines) (zie 3.3.6 voor de relaties tussen richtlijnen en metrieken). Deze 

richtlijnen luiden als volgt: 

• G1: Gebruik nooit meer dan 31 knooppunten. 

• G2: Gebruik maximaal 3 inputs/outputs per gateway. 

• G3: Gebruik nooit meer dan 2 start en end events 

• G4a: Modelleer zo gestructureerd mogelijk. 

• G4b: Gebruik ontwerppatronen om mismatches te voorkomen. 

• G5a: Vermijd het gebruik van OR-joins en OR-splits. 

• G5b: Minimaliseer de heterogeniteit van de gateway-types. 

• G6: Gebruik ‘verb-object’ activiteitenlabels. 

• G7: Desintegreer een model dat meer dan 31 elementen bevat. 

In (Laura Sánchez-González et al., 2012) wordt het belang van metrieken als objectieve indicatoren 

van procesmodelkwaliteit benadrukt. Er wordt een poging ondernomen om aan enkele metrieken 

van gateway-complexiteit een kwaliteitsinterpretatie te verbinden. Hiertoe worden er eveneens aan 

de hand van een gecontroleerd experiment en statistische technieken (ROC-curves) een aantal 

grenswaarden bepaald die de metrieken koppelen aan specifieke niveaus van bepaalde 

kwaliteitdimensies, namelijk understandability en modifiability. De modelleur zal de metrieken 

monitoren en proberen hun grenswaarden niet te overschrijden om de vooropgestelde mate van 

understandabilty of modifiability te bereiken. Tabel 11 en Tabel 12 geven een overzicht van deze 

metrieken, hun grenswaarden en de geassocieerde linguïstieke kwaliteitslabels die de interpretatie 

van deze grenswaarden ondersteunen. Om een bepaald kwaliteitslabel te kunnen dragen, moet de 

metriek een waarde hebben die maximaal de waarde uit die kolom bedraagt. 
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Tabel 11- Grenswaarden voor enkele gateway-complexiteit metrieken (understandability) 

Metrieken ‘Understandability’ 

fairly easy easy medium hard fairly hard 

Control flow complexity 13 22 37 51 higher 

Gateway mismatch - 6 15 20 higher 

Gateway heterogeneity 0,62 0,79 0,92 0,94 higher 

Average gateway degree 3,67 3,83 4,06 4,18 higher 

Maximum gateway degree 4 5 7 9 higher 

Number of gateways 9 12 18 22 higher 

 

Tabel 12- Grenswaarden voor enkele gateway-complexiteit metrieken (modifiability) 

Metrieken ‘Modifiability’ 

fairly easy easy medium hard fairly hard 

Control flow complexity - 22 31 37 higher 

Gateway mismatch - 6 15 higher - 

Gateway heterogeneity - 0,79 0,86 0,92 higher 

Average gateway degree - 3,83 3,88 4,06 higher 

Maximum gateway degree - 5 7 higher - 

Number of gateways - 12 16 18 higher 

 

Uit deze grenswaarden destilleren de auteurs enkel heel concrete richtlijnen voor procesmodellering 

(zie 3.3.6 voor de relaties tussen richtlijnen en metrieken). Deze luiden als volgt: 

•••• Regel 1: Gebruik maximaal 18-22 gateways. 

•••• Regel 2: Minimaliseer het aantal OR-splits. 

•••• Regel 3: Gebruik maximaal 10 XOR-gateways, 7 AND-gateways en 4 OR-gateways. 

•••• Regel 4: Gebruik minder dan 7-9 input/output-flows per gateway.  

•••• Regel 5: Een verschil van het aantal input/output-flows tussen split- en join-gateways hoger 

dan 15-20 is niet aanvaardbaar. 

3.2.2.6.2 Patronen 

In 2011 werden er onder leiding van La Rosa 2 studies gepubliceerd die patronen voorstellen om de 

complexiteit van een procesmodel te beheersen aan de hand van concrete (La Rosa, ter Hofstede, et 

al., 2011) en abstracte (La Rosa, Wohed, et al., 2011) syntaxmodificaties. Zoals aangegeven in 

3.2.2.3.1 hebben deze aanpassingen betrekking op respectievelijk de grafische representatie en de 

structuur van een procesmodel.  
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Voor de concrete syntax modificaties wordt in (La Rosa, ter Hofstede, et al., 2011) onderstaande 

hiërarchie voorgesteld. De 8 patronen worden hieronder beknopt beschreven en een motivering 

voor hun gebruik wordt aangegeven. 

• Concrete syntax modifications: 

o Layout guidance (pattern 1): Het gebruik van lay-out conventies of advies om de 

modelelementen te organiseren in het vlak. Ordelijke procesmodellen zijn 

eenvoudiger te begrijpen. 

o Highlight 

� Enclosure highlight (pattern 2): Het gebruik van modelleerconstructen om 

visueel een set logisch verbonden modelelementen te omsluiten en een 

commentaar toe te voegen. Dit maakt de gegroepeerde elementen 

gemakkelijker te onderscheiden van de andere elementen. 

� Graphical highlight (pattern 3): Het wijzigen van het visuele voorkomen (bv. 

de kleur) van een modelelement. Dit verkleint de cognitieve last om syntax 

aan semantiek te koppelen. 

� Annotation 

• Pictorial annotation (pattern 4): Het toevoegen van pictogrammen 

aan modelelementen. Dit verhoogt de verstaanbaarheid van het 

procesmodel. 

• Textual annotation (pattern 5): Het toevoegen van vrije tekst aan 

het vlak en het eventuele vasthechten van deze tekst aan 

modelelementen zonder de semantiek te wijzigen. Dit verhoogt de 

verstaanbaarheid van het procesmodel. 

o Representation 

� Explicit representation (pattern 6): Het vertegenwoordigen van 

modelconcepten met een specifieke grafische notatie. Dit verkleint de 

cognitieve last om syntax aan semantiek te koppelen. 

� Alternative representation (pattern 7): Het vertegenwoordigen van 

modelconcepten zonder gebruik te maken van hun primaire grafische 

notatie. Het reduceren van de modelgrootte komt de verstaanbaarheid ten 

goede. 

o Naming guidance (pattern 8): Het gebruiken van lay-out conventies of advies voor 

wat de labels van modelelementen betreft. Dit kan van zowel syntactische (bv. ‘verb-
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object’) als semantische (bv. domeinspecifieke woordenschat) aard zijn. Dit verhoogt 

de verstaanbaarheid van het procesmodel. 

Ook de abstracte syntax modificaties worden in een hiërarchie geplaatst (La Rosa, Wohed, et al., 

2011). In wat volgt wordt er eveneens een beknopte beschrijving van de 12 patronen voorzien en 

wordt de motivering voor hun gebruik gegeven. Zoals blijkt uit de paper wordt er veronderstelt dat 

deze patronen een invloed uitoefenen op bepaalde modelgerelateerde metrieken. Deze relaties 

zullen in een later deel behandeld worden (zie 3.3.6, p.82). 

• Abstract syntax modifications: 

o Model modification: 

� Behaviour abstraction: 

• Ommission (pattern 9): Het verwijderen van één of meerdere 

modelelementen. Hierbij gaat informatie verloren. Door de focus op 

relevante aspecten worden procesmodellen verstaanbaarder. 

• Collapse (pattern 10): Het integreren van modelelementen in één 

meer abstract modelelement. Door de focus op relevante aspecten 

worden procesmodellen verstaanbaarder.  

� Behaviour neutral: 

• Restructuring: 

o Block-structuring (pattern 1): Het structuren van een model 

zodat split en join gateways  in zorgvuldig geneste paren 

voorkomen. Gestructureerde modellen zijn verstaanbaarder 

en hebben een lagere kans op syntactische fouten. 

o Duplication (pattern 2): Het op een gecontroleerde manier 

klonen van modelelementen. Dit is vaak een vereiste om een 

model te structureren. Gestructureerde modellen zijn 

verstaanbaarder en hebben een lagere kans op syntactische 

fouten. 

o Compacting (pattern 3): Het verwijderen van overbodige 

modelelementen (inverse van ‘duplication’). Het reduceren 

van de modelgrootte komt de verstaanbaarheid ten goede.  

• Modularization: 

o Vertical modularization (pattern 4): Het opdelen van een 

procesmodel in verticale (hiërarchische) modules, i.e. 

subprocessen. Dit komt de verstaanbaarheid, het 
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hergebruik, de onderhoudbaarheid en de kans op 

syntactische fouten in het model ten goede. 

o Horizontal modularization (pattern 5): Het opdelen van een 

procesmodel in gelijkwaardige modules (niet-hiërarchisch). 

Dit komt de verstaanbaarheid van het model en het 

hergebruik van bestaande modules ten goede.  

o Orthogonal modularization (pattern 6): Het opsplitsen van 

een procesmodel volgens de in het model verspreide 

crosscutting concerns (bv. privacy, veiligheid, exception 

handling, etc.). Dit komt de verstaanbaarheid van het model 

en het hergebruik van bestaande modules ten goede. 

• Integration: 

o Composition (pattern 7): Het samenstellen van een 

procesmodel uit aparte modules (inverse van 

modularization. Informatie afleiden uit een beperkt aantal 

modules of 1 model is gemakkelijker dan uit een veelheid 

aan modules. 

o Merging (pattern 8): Het samenbrengen van gelijkaardige 

procesmodellen in 1 samengesteld procesmodel. Dit 

verhoogt de verstaanbaarheid omdat er minder modellen 

geraadpleegd moeten worden.  

o Meta-model modification: 

� Restriction (pattern 11): Het beperken van de syntax en semantiek van een 

modelleertaal. Het is gemakkelijker voor beginners om een kleiner aantal 

elementtypes aan te leren. 

� Extension (pattern 12): Het uitbreiden van de syntax en semantiek van een 

modelleertaal (inverse restriction). Een aan het domein aangepaste 

modelleertaal verhoogt de verstaanbaarheid van het procesmodel voor het 

publiek van dat domein. 

Het spreekt voor zich dat geen enkele van deze 20 patronen een garantie biedt op hoge 

modelkwaliteit door deze tot in het extreme toe te passen. Zo kan bijvoorbeeld het toevoegen van 

pictogrammen aan modelleerelementen de verstaanbaarheid van procesmodellen verhogen, maar 

indien het aantal types pictogrammen te groot wordt, stijgt de cognitieve belasting en wordt het 

model net minder verstaanbaar. Bovendien zijn sommige patronen met elkaar in tegenspraak, zie 
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bijvoorbeeld duplication en compacting. Er dienen bijgevolg keuzes gemaakt te worden over welke 

patronen te volgen en in welke mate. Men kan besluiten dat het gebruik van de verschillende 

patronen afhankelijk zal zijn van het betrokken proces, de ondersteuning door de gekozen 

modelleertaal, de modelleertool en de modelleercontext (het doel, het publiek, etc.). 

3.2.2.6.3 Proactief modelleren 

Eén van de reeds bestaande kwaliteitsframeworks die aan de hand van deze literatuurstudie 

teruggevonden worden, is het SIQ-framework (H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 2010) (zie ook 

3.2.3.1, p.60). Dit framework bevat ondermeer technieken om de kwaliteit van procesmodellen te 

verzekeren (the wall of ensuring). Meer specifiek streeft men naar het beschermen van de 

syntactische kwaliteit (correctness-by-design), de semantische kwaliteit (truthful-by-design) en de 

pragmatische kwaliteit (understandable-by-design) van procesmodellen. Om deze laatste 

kwaliteitsdimensie te helpen verzekeren worden de eerder besproken 7PMG voorgesteld. Voor de 

bescherming van de eerste twee kwaliteitsdimensies identificeren de auteurs enkele relevante 

modelleerpraktijken. 

Om bij te dragen aan correctness-by-design presenteren de auteurs 2 initiatieven. Het eerste is 

gebaseerd op het idee dat statische correctheid direct gedragsmatige correctheid garandeert. Door 

extreem gestructureerd modelleren op te leggen als een statische regel (formeel vastgelegd door 

incorporatie in de synthax van een modelleertaal, zie bv. BPEL) worden onregelmatigheden bij de 

uitvoering van het procesmodel vermeden. Het tweede initiatief steunt op het idee dat 

procesmodellen vaak met behulp van eenvoudige change operations kunnen opgebouwd worden 

zonder hun syntactische correctheid te schaden. 

Om er voor te zorgen dat procesmodellen truthful-by-design zijn identificeren de auteurs 2 

modelleertechnieken. De eerste staat bekend onder de term process mining en houdt in dat 

procesmodellen geconstrueerd worden op basis van event logs die worden achtergelaten door 

informatiesystemen bij het uitvoeren van het proces (Wil M.P. van der Aalst et al., 2003) .Op deze 

manier wordt een model gebouwd dat nauw aansluit bij het real world gedrag van het onderzochte 

proces. Een andere techniek richt zich op het opstellen van procesmodellen op basis van een analyse 

van natuurlijke taal. Er wordt verwezen naar (Fliedl, Kop, & Mayr, 2005) waar dit proces wordt 

gepresenteerd in 3 stappen. 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de beschreven praktijken niet bruikbaar zijn in alle 

omstandigheden. Zo geven de auteurs aan dat het niet haalbaar is om elk mogelijk proces volledig 

gestructureerd weer te geven of samen te stellen aan de hand van change operations. Ook kan de 
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process mining techniek enkel toegepast worden indien de event logs van het proces bestaan en 

beschikbaar zijn. Tenslotte is een modelleertechniek gebaseerd op natuurlijke taal alleen geschikt 

voor een subset van deze taal. 

3.2.2.6.4 Bereiken van GoM 

In een relatief vroege paper van Rosemann (Rosemann et al., 2001) worden op basis van een 

literatuurstudie initiatieven geïdentificeerd om aan de GoM (Guidelines of Modeling) te voldoen. In 

tegenstelling tot de initiatieven die hierboven besproken worden zijn deze adviezen nog steeds 

weinig concreet van aard. Bovendien richten zij zich niet specifiek op modelkarakteristieken of 

welomschreven modelleermethodes, maar wordt er voornamelijk gefocust op elementen van de 

modelleercontext. De auteurs komen tot volgende lijst met adviezen ter ondersteuning van de GoM: 

• Syntactic correctness:  

o Documenteer het metamodel. 

o Gebruik een tool voor automatische syntax-checking. 

• Semantic correctness:  

o Definieer duidelijk het domein en de scope. 

o Gebruik interne en externe feedbacklussen. 

o Probeer de ‘soft issues’ van het proces te vatten. 

• Relevance:  

o Voorzie voldoende constructen in het metamodel om de elementen van de realiteit 

te representeren. 

o Gebruik continue feedbackloops. 

• Economic efficiency:  

o Definieer de processcope en zet duidelijk doelstelling. 

o Gebruik business frameworks. 

o Selecteer enkel relevante gebruikers voor participatie in de feedbacklussen. 

o Gebruik referentiemodellen. 

o Gebruik ‘state-of-the-art’ modelleertools. 

• Clarity:  

o Gebruik gedefinieerd niveaus van abstractie. 

o Gebruik gestructureerde lay-out conventies. 

o Ontwikkel ondersteunende documentatie. 

o Verbind externe objectieven aan het model. 

o Gebruik een tool die vooraf bepaalde lay-out standaarden volgt. 
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• Comparability: 

o Gebruik lay-out conventies. 

o Controleer op consistentie tussen de modelleurs. 

o Gebruik duidelijk gedefinieerde conventies voor benaming. 

o Gebruik een tool die automatisch op consistentie kan controleren. 

• Systematic design: 

o Betrek de relevante deelnemers. 

o Ontwikkel een metamodel dat verschillende oogpunten integreert. 

o Gebruik een tool die meerdere oogpunten ondersteunt. 

Zoals de auteurs aangeven in de conclusie van deze studie is het belang van deze adviezen sterk 

afhankelijk van het ingenomen perspectief, i.e. het doel van het procesmodel. Dit zal bepalen welke 

van de hier beschouwde kwaliteitsdimensies van primordiaal belang zijn. Dit is in lijn met de 

algemene opvatting van kwaliteit als ‘fitness-for-use’.  

3.2.3 Beschrijving van de bestaande kwaliteitstructuren 

Om tot een framework te komen dat de beschreven kennis uit 3.2.2 op een overzichtelijke en 

geïntegreerde manier structureert, kan er inspiratie gevonden worden in reeds ontwikkelde 

kwaliteitsstructuren. Dit brengt ons bij de vraag welke structuren er door de literatuur worden 

voorgesteld (RQ1.3). Hiertoe wordt er gezocht naar studies die op basis van een literatuurstudie een 

kwaliteitsframework of kwaliteitsmodel opbouwen dat de kennis over verschillende kernvragen (Q1-

Q6) integreert en in een samenhangend geheel presenteert. Er worden 4 studies gevonden die aan 

dit criterium voldoen. Enkele aspecten van de voorgestelde frameworks werden reeds in voorgaande 

secties besproken. In wat volgt zullen de structuren echter in hun geheel gepresenteerd worden. 

3.2.3.1 Het SIQ-framework (H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 2010) 

Het oudste framework dat wordt teruggevonden in de literatuur is het SIQ-framework (H. A. Reijers, 

Mendling, & Recker, 2010). Het is een structuur die Simpel probeert te zijn (in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de weinig gebruiksvriendelijke SEQUAL-extensies), kennis over het hele domein tracht 

te Integreren en het concept Quality behandelt. De naamgeving is ook een knipoog naar ‘de Siq’, de 

hoofdingang van de antieke stad Petra in Jordanië waarmee het framework volgens de auteurs 

enkele poëtische en vormelijke gelijkenissen vertoont.  

Het SIQ-framework is opgebouwd uit 3 verschillende lagen die samen een referentiekader bieden 

voor het maken van ‘betere’ procesmodellen. Van binnen naar buiten onderscheiden we the centre, 

the wall of checking en the wall of ensuring. De kern van het framework, the centre, bevat een 
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opvatting over wat procesmodelkwaliteit is. Hier bevinden zich de 3 kwaliteitsdimensies van het 

SEQUAL-framework: syntactische kwaliteit, semantische kwaliteit en pragmatische kwaliteit. De 

auteurs stellen verder dat syntactische kwaliteit het fundament is waarop de andere 2 dimensies 

steunen. Syntaxfouten kunnen immers twijfel zaaien over de eigenlijke boodschap van een 

procesmodel, wat het beoordelen van de semantische en pragmatische kwaliteit weinig zinvol 

maakt. Dit beoordelen is vertegenwoordigd in de volgende laag van het framework, the wall of 

checking. Hier worden de initiatieven vermeld om na te gaan in welke mate de 3 dimensies valide 

zijn. Men spreekt over verificatie voor de syntactische kwaliteit, validatie voor de semantische 

kwaliteit en certificatie voor de pragmatische kwaliteit. Hoe deze activiteiten concreet volbracht 

kunnen worden, werd besproken in 3.2.2.2 (p.34). De buitenste laag van het framework wordt the 

wall of ensuring genoemd en bevat initiatieven om de kwaliteit van procesmodellen proactief aan te 

sturen. Deze laag werd gedetailleerd besproken in 3.2.2.6.3 (p.58). 

Zoals de auteurs zelf aangeven, is dit framework in geen enkele zin representatief voor de gehele 

domeinkennis op het moment van publicatie. Er wordt slechts een selectie gemaakt van een beperkt 

aantal theorieën en methodes die tot nu toe hun nut bewezen hebben. Desalniettemin zijn de 

auteurs ervan overtuigd dat het framework door zijn eenvoud en integratieve aard een grote 

praktische waarde heeft. In de toekomst hopen zij dit framework verder aan te vullen met nieuwe 

inzichten en methodes. 

3.2.3.2 Het BPMQ-framework (van Mersbergen, 2013) 

In (van Mersbergen, 2013) wordt er een literatuurstudie voltrokken om de state of the art omtrent 

het meten en voorspellen van procesmodelkwaliteit op te stellen en te consolideren in een ordelijke 

structuur: het Business Process Model Quality Framework. Dit framework is visueel opgebouwd uit 

twee zuilen die elk een ander aspect van het kwaliteitsonderzoek vertegenwoordigen en met elkaar 

verbonden worden door de relaties tussen hun subcomponenten. 

In de rechtse zuil worden er 3 dimensies van procesmodelkwaliteit gepositioneerd. Net zoals in het 

SIQ-framework wordt er gekozen voor de dimensies van het orginele SEQUAL-framework: 

syntactische kwaliteit, semantische kwaliteit en pragmatische kwaliteit. De auteur observeert dat het 

SEQUAL-framework goed ingeburgerd is en tot op het moment van publicatie nog steeds frequent 

geciteerd wordt. Deze factoren leiden tot de conclusie dat het framework voor deze studie de 

geprefereerde kandidaat is om de kennis over het ‘WAT’ van procesmodelkwaliteit te ordenen. Er 

worden operationele definities voor deze dimensies afgeleid die, behalve in het geval van 

pragmatische kwaliteit, nauw aanleunen bij de geassocieerde doelstellingen (zie 3.2.2.1.1, p.25). Aan 
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deze kwaliteitsdimensies worden vervolgens kwaliteitsconcepten gealloceerd die op hun beurt 

relevante metrieken toegewezen krijgen. 

In de linkse zuil worden er modelgerelateerde metrieken geplaatst die beschouwd worden als 

predictoren van procesmodelkwaliteit. Er worden 2 types predictoren geïdentificeerd, namelijk 

predictoren die betrekking hebben op de grootte (size) van een procesmodel en predictoren met 

betrekking op de complexiteit (complexity). Deze laatste categorie bevat ook enkele 

modelkarakteristieken die niet als metrieken in het framework zijn opgenomen. Zij hebben 

betrekking op de secundaire notatie van procesmodellen. 

Vervolgens worden de verschillende predictoren van de linkerzuil verbonden met de correlerende 

kwaliteitsmetrieken van de rechterzuil. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van lijnen met een 

verschillende soliditeit om aan te duiden in welke mate er in de literatuur bewijs teruggevonden 

wordt om deze relatie te aanvaarden of ze in twijfel te trekken. In het geval van positieve correlatie 

wordt er een ‘+’ als attribuut aan de lijn toegevoegd, in het geval van negatieve correlatie een ‘-‘.  

Er worden door van Mersbergen enkele bedenkingen bij dit framework geformuleerd. Naar de 

mening van de auteur van deze masterproef is de opmerking die betrekking heeft op het gebruik van 

het SEQUAL-framework veruit de belangrijkste, daar dit de meest drastisch gevolgen heeft voor het 

resulterende BPMQ-framework. Zo leidt de toepassing van het originele SEQUAL-framework tot een 

eerder beperkte kijk op wat procesmodelkwaliteit juist is. Het verruimen van de definitie van 

pragmatische kwaliteit door van Mersbergen is een indicatie dat de oorspronkelijke 3 

kwaliteitsdimensies niet volstaan om het geïdentificeerde onderzoek te categoriseren. Bovendien 

blijkt uit 3.2.2.1 (p.23) dat de meer recente conceptuele kwaliteitsframeworks veel uitgebreider zijn 

dan het originele SEQUAL-framework. Om de state of the art ook voor de rechterzuil volledig te 

kunnen vatten, was het misschien beter geweest om één van deze meer geëvolueerd conceptuele 

kwaliteitsmodellen te hanteren. 

3.2.3.3 Het MAQ (Sadowska, 2013) 

In (Sadowska, 2013) wordt er een model opgebouwd en gevalideerd voor het beoordelen van de 

globale kwaliteit van procesmodellen in BPMN, i.e. het Model for Assessing Quality of business 

process models in BPMN.  

Hiertoe wordt er eerst een metamodel opgesteld aan de hand van de ISO/IEC 1926 standaard, een 

instrument dat gebruikt wordt om de kwaliteit van software producten te beoordelen. Het 

metamodel is opgebouwd uit verschillende entiteiten, namelijk: kwaliteitsmodel (MAQ), 

kwaliteitskarakteristieken, kwaliteitssubkarakteristieken, kwaliteitsfuncties, kwaliteitsmetrieken en 
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kwaliteitscriteria (en hun samenstellende schalen). Op basis van een literatuurstudie worden er sets 

kwaliteitskarakteristieken (=kwaliteitsdimensies) geïdentificeerd die vervolgens een syntheseproces 

ondergaan om een nieuwe en relevante collectie kwaliteitskarakteristieken en subkarakteristieken af 

te leiden voor procesmodellen in BPMN. Hierna worden aan de hand van een literatuurstudie 

modelgerelateerde kwaliteitsmetrieken gezocht en worden deze toegewezen aan de nieuwe 

subkarakteristieken. Voor deze metrieken worden vervolgens kwaliteitscriteria afgeleid op basis van 

geautomatiseerde metingen die verricht worden op een verzameling van 57 procesmodellen. De 

resultaten van deze metingen worden onderworpen aan een clusteranalyse zodanig dat er algemene 

kwaliteitscategorieën voor de verschillende metrieken kunnen worden gedefinieerd. Hierna worden 

kwaliteitsfuncties voor de verschillende subkarakteristieken opgesteld die afhankelijk van de 

kwaliteitscategorieën waarin de gerelateerde metrieken zich bevinden, een kwaliteitscategorie voor 

elke subkarakteristiek bepalen. Finaal wordt een globale kwaliteitsfunctie voor het MAQ opgesteld 

die gebaseerd is op het gewogen rekenkundig gemiddelde van de kwaliteitsfuncties van de 

verschillende subkarakteristieken. De wegingsfactoren werden gevonden door enkele BPMN-

experten te vragen om de nieuwe kwaliteitskarakteristieken een score toe te kennen die 

representatief is voor hun belang.  

Er kunnen twee belangrijke bedenkingen bij dit werk geformuleerd worden. Ten eerste maakt de 

auteur geen onderscheid tussen de kwaliteitskarakteristieken (kwaliteitsdimensies) en de factoren 

die een invloed hebben op kwaliteit (drijvers). Zo zien we dat zowel understandability als complexity 

als kwaliteitskarakteristieken worden opgenomen. Als men echter een gebruikersgebaseerde 

benadering van kwaliteit voorop plaatst (zie 3.2.2.1. p.23) kan men zich afvragen in welke mate het 

zinvol is om complexity op te nemen als kwaliteitskarakteristiek. Men kan beargumenteren dat 

complexity op zichzelf geen fundamentele gebruikerspreferentie vertegenwoordigt, maar 

bijvoorbeeld understandability die hier per definitie een direct gevolg van is, wel. Bemerk wel dat dit 

een controversieel standpunt is, zoals eerder bleek is er bijzonder veel onenigheid over het ‘wat’ van 

procesmodelkwaliteit. Een tweede bedenking heeft betrekking op het feit dat het afleiden van de 

verschillende kwaliteitscategorieën voor de modelgerelateerde metrieken hier op weinig 

transparante wijze gerapporteerd wordt. Zo is het niet duidelijk welke kwaliteitsdimensies er in de 

statistische analyse betrokken worden om de grenswaarden te bepalen. De voorgestelde 

grenswaarden lijken bepaald te worden door clusteranalyse toe te passen op metingen van modellen 

waarvan a priori geweten is dat ze van ‘hoge of lage kwaliteit’ zijn, zonder dat er vermeld wordt hoe 

dit werd gedefinieerd of bepaald. De grenswaarden zijn dus niet specifiek voor verschillende 

kwaliteitsdimensies zoals in (Laura Sánchez-González et al., 2012) en (Jan Mendling et al., 2012), 
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maar algemeen voor ‘kwaliteit’ als niet nader gerapporteerd begrip. De globale kwaliteitsevaluatie 

van procesmodellen door het MAQ moet dus met enige voorzichtigheid benaderd worden. 

3.2.3.4 Het IQ-CC-EQ-framework (Laura Sánchez-González, García, et al., 2013) 

In (Laura Sánchez-González, García, et al., 2013) wordt er eveneens een model voorgesteld voor het 

objectief beoordelen van de kwaliteit van procesmodellen. Net zoals in het BPMQ-framework wordt 

kwaliteitsevaluatie mogelijk gemaakt door het feit dat er metingen kunnen verricht worden op de 

interne kwaliteitsaspecten van een procesmodel die door correlatie predictoren zijn voor de externe 

kwaliteitsdimensies. Zoals in 3.2.2.3 reeds werd aangegeven, beschouwt interne kwaliteit (IQ) een 

procesmodel als een white box en behandelt het de statische eigenschappen van modellen die 

geëvalueerd kunnen worden gedurende de ontwerpfase (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013). Externe kwaliteit (EQ) beschouwt het model als een black box en behandelt die 

eigenschappen die verband houden met de impact van het model op de gebruikers (Laura Sánchez-

González, García, et al., 2013). Beide concepten worden met elkaar verbonden door het begrip 

‘cognitieve complexiteit’ (CC) dat in (Briand, Wüst, Ikonomovski, & Lounis, 1998) wordt beschreven 

als “de mentale belasting [van een model] op de personen die met dit model geconfronteerd 

worden”. De interne kwaliteit van een procesmodel beïnvloedt de cognitieve complexiteit die op 

haar beurt de externe kwaliteit beïnvloedt. De externe kwaliteit van een procesmodel is een 

indicator van de cognitieve complexiteit. Dit kwaliteitsframework wordt niet benoemd in (Laura 

Sánchez-González, García, et al., 2013). Om deze reden stelt de auteur van deze masterproef de 

benaming IQ-CC-EQ voor om naar dit framework te verwijzen. Deze benaming is illustratief voor de 

samenstellende concepten van het framework en hun onderlinge relaties. 

Met behulp van een literatuurstudie worden metrieken voor interne kwaliteit geïdentificeerd en 

gerelateerd aan externe kwaliteitskarakteristieken. Deze externe kwaliteitskarakteristieken worden 

geselecteerd uit internationale standaarden (ISO/IEC 9126 en ISO/IEC 25010) en uit relevante papers 

die door de literatuurstudie werden teruggevonden (zie (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013)). Op basis van een statistische meta-analyse worden er sets van gevalideerde metrieken voor 2 

kwaliteitskarakteristieken voorgesteld, namelijk understandability en modifiability. Tenslotte wordt 

het volledige framework geïllustreerd door het toe te passen op een praktisch voorbeeld. Door 

gebruik te maken van specifieke grenswaarden voor de structurele metrieken kunnen de 

gerelateerde kwaliteitskarakteristieken geëvalueerd worden. 

De grootste bedenking die bij dit framework gemaakt dient gemaakt te worden is dat de 

samengestelde set kwaliteitskarakteristieken een weinig samenhangend geheel vormt. Dit is het 

resultaat van het doorgevoerde selectieproces waarbij de meest populaire karakteristieken uit de 
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standaarden en de literatuur geselecteerd werden. Hoewel op deze manier een zekere consensus 

wordt opgesteld betreffende het ‘WAT’ van procesmodelkwaliteit, ontbreekt het dergelijke lijst aan 

de degelijke methodologische onderbouwing die kenmerkend is voor conceptuele 

kwaliteitsframeworks zoals het SEQUAL-framework.  

3.2.4 Evaluatie van de bestaande kwaliteitstructuren 

Dit deel richt zich op het beantwoorden van onderzoeksvraag RQ1.4. Zoals blijkt uit Tabel 13, 

behandelen de kwaliteitstructuren die in de vorige sectie werden besproken allemaal een aantal van 

de gedefinieerde kernvragen (Q1-Q6). Toch dekt geen enkele van deze structuren alle aspecten en 

worden de aspecten die wel behandeld worden niet altijd in hun volledigheid uitgewerkt. Zo beperkt 

het SIQ-framework zich doelbewust tot een klein aantal gevestigde theorieën en methodes, 

beschouwt het BPMQ-framework maar 3 dimensies van kwaliteit, richt het MAQ zich enkel op 

procesmodellen in BPMN en focust het IQ-CC-EQ enkel op de modelgerelateerde drijvers van 

procesmodelkwaliteit. Verder valt het ook op dat geen enkel framework de theoretische ‘waarom’-

vraag (Q5) in de structuur opneemt. 

Tabel 13- Evaluatie van de bestaande kwaliteitsstructuren 

Framework Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 

SIQ x    x x 

BPMQ   x x x x 

MAQ x    x x 

IQ-CC-EQ x  x x x x 

 

Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de doelstellingen van deze frameworks veel 

specifieker zijn dan de doelstelling die in deze masterproef wordt nagestreefd. Dit kan een verklaring 

zijn voor de hierboven beschreven observaties. De besproken frameworks zijn dus niet noodzakelijk 

gebrekkig, ze proberen gewoon andere onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Het onderzoeksdomein kan echter ook gebaat zijn met een framework dat de geaccumuleerde 

kennis op een brede en volledige wijze integreert en op een overzichtelijke manier aan potentieel 

geïnteresseerde academici presenteert. In de volgende secties wordt er een framework opgebouwd 

dat deze doelstellingen zo goed mogelijk probeert te vervullen. 

3.3 Framework 

In dit deel van deze masterproef wordt de kennis die gepresenteerd werd in 3.2.2 (p.23) 

bijeengebracht en gestructureerd in een breed procesmodelkwaliteit-framework. Dit framework 

wordt gradueel opgebouwd aan de hand van de 6 gedefinieerde kernvragen (Q1-Q6). De vragen 
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worden in dezelfde volgorde behandeld als in 3.2.2. Om dit framework voor een breder publiek 

toegankelijk te maken wordt ervoor gekozen om alle tekstuele elementen in het Engels te 

formuleren. Voor het begrip proces model quality (procesmodelkwaliteit) wordt hier voor de 

eenvoud het initiaalwoord ‘PMQ’ gebruikt.  

3.3.1 WHAT is PMQ? (Q1) 

Dit onderdeel maakt gebruik van de kennis gepresenteerd in 3.2.2.1 (p.23). Zoals daar werd gesteld 

wordt in de literatuur een gebruikersgebaseerde benadering van het begrip kwaliteit expliciet of 

impliciet voorop geplaatst. Procesmodellen zijn in deze optiek slechts kwalitatief als ze hun 

gebruiksdoelstellingen kunnen verwezenlijken. PMQ wordt in de literatuur dus algemeen opgevat als 

de mate van gebruiksgeschiktheid, i.e. fitness-for-use (zie ). 

 

Figuur 6- Algemene PMQ definitie 

Zoals eerder vermeld zijn er verschillende manieren waarop procesmodellen geschikt kunnen zijn 

voor hun gebruik. In alle geïdentificeerde studies wordt PMQ beschouwd als een multidimensionaal 

concept. Er lijkt echter nog geen consensus bereikt te zijn over welke kwaliteitsdimensies PMQ 

samenstellen. Deze literatuurstudie identificeerde en beschreef enkele van de meest courante 

kwaliteitsframeworks en –standaarden, en hun aangevoerde kwaliteitsdimensies. Van deze worden 

er 3 opgenomen in het framework: het CMQF-framework, het GoM-framework en de ISO/IEC 

kwaliteitsstandaarden. Het SEQUAL-framework en de beschreven extensie (Krogstie & Sølvberg, 

2003) worden niet apart opgenomen aangezien deze vervat zitten in het CMQF-framework (Nelson 

et al., 2012). Er wordt ook een synthese gemaakt van de overwogen subkarakteristieken van de 

ISO/IEC 25010 en ISO/IEC 9126 standaarden. Dit komt erop neer dat aan de overwogen ISO/IEC 9126 

subkarakteristieken enkele overwogen ISO/IEC 25010 subkarakteristieken worden toegevoegd, 

namelijk user interface aesthetics, modularity en adaptabililty. Appropriateness recognisability 

(ISO/IEC 25010) en understandability (ISO/IEC 9126) worden als synoniemen beschouwd (conform 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 2013)), net zoals modifiability (ISO/IEC 25010) en 

changeability (ISO/IEC 9126). Hoewel de 3 gekozen frameworks zeker niet alle 

kwaliteitsinterpretaties vertegenwoordigen zijn zij naar de mening van de auteur wel representatief 

voor hoe er in een groot deel van de studies over het ‘wat’ van PMQ geredeneerd wordt.  

PMQ

=

FIT-FOR-PURPOSE
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Het spreekt voor zich dat deze kwaliteitsdimensies niet allemaal even belangrijk zijn wanneer met 

specifieke doelstellingen rekening gehouden wordt. Zoals in bijvoorbeeld (Rosemann et al., 2001) 

aangegeven wordt zullen procesmodellen die voor communicatie gebruikt worden waarschijnlijk een 

grote graad van clarity en semantic correctness nodig hebben, daar waar procesmodellen die 

gebruikt worden voor software-implementatie een hoge mate van syntactical correctness en 

systematic design vereisen. De kwaliteitsdimensies zullen dus afhankelijk van de doelstellingen 

andere gewichten krijgen (zie ook 3.3.5, p.80).  

Figuur 7 vat dit visueel samen. 

 

Figuur 7- Overzicht Q1 

CMQFISO/IEC 9126, ISO/IEC 25010 GoM

Semantic correctness

Relevance

Economic efficiency

Comparabilty

Systematic design

Basic guidelines

Optional guidelines

PMQ

=

FIT-FOR-PURPOSE

=

Sum of weighted quality dimensions
Weights?

Weights?

Weights?

Emperical quality

Pragmatic quality

Semantic quality

Applied domain knowledge

quality

Applied model knowledge

quality

Applied language knowledge

quality

Perceived syntactic quality

Perceived semantic quality

Intensional quality

Perceived intensional quality

Changeability

User interface aesthetics

Suitability

Accuracy

Interoperability

Compliance

Security

Maturity

Fault tolerance

Recoverability

Learnability

Operability

Time Behaviour

Resource utilization

Analysability

Stability

Testability

Modularity

Syntactical correctness

Syntactical quality

Perceived emperical quality

Clarity

Understandability

Adaptability

WHAT IS PMQ? (Q1)



68 

 

3.3.2 HOW to measure PMQ? (Q2) 

Dit onderdeel maakt gebruik van de kennis gepresenteerd in 3.2.2.2 (p.34). Daar bleek dat de 

literatuur zich vooral focust op het meten van 3 kwaliteitsdimensies, namelijk syntactical correctness, 

understandability en modifiability (zie Figuur 8). Er werden in die sectie ook nog enkele minder 

formele technieken voorgesteld om bepaalde kwaliteitsdimensies te evalueren (bv. parafrasering). 

Toch wordt er voor gekozen om in dit framework enkel die initiatieven op te nemen die zich, in lijn 

met de kernvraag, specifiek richten op het uitvoeren van meetactiviteiten aan de hand van 

metrieken of andere meetinstrumenten. 

 

Figuur 8- Gemeten PMQ dimensies 

Zoals besproken is het enkel syntactische correctheid die een kans heeft om direct en objectief 

gemeten te worden. De andere dimensies zullen benaderd worden aan de hand van proxies. Hoewel 

sommige auteurs modifiability als een proxy voor understandability beschouwen (Laue & Gadatsch, 

2011), zal in dit framework modifiability ook als een apart gemeten kwaliteitsdimensie worden 

voorgesteld. Dit is in lijn met de studies die understandability en modifiability als 2 evenwaardige 

kwaliteitsdimensies beschouwen (Laura Sánchez-González et al., 2012), (van Mersbergen, 2013), 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 2013), (Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 2013). De 

geïdentificeerde metrieken worden aan syntactical correctness en aan de proxies van 

understandability en modifiability toegekend zoals besproken in 3.2.2.2. Figuur 9 illustreert dit. 
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Figuur 9- Allocatie van kwaliteitsmetrieken 

Dit brengt ons bij de vraag welke kwaliteitsdimensies van de 3 opgenomen kwaliteitsframeworks 

(CMQF, GoM, ISO/IEC) er worden gemeten wanneer syntactical correctness, understandability of 

modifiability gemeten wordt. Wat betreft syntactical correctness wordt het uit de definities duidelijk 

dat dit concept overeenstemt met syntactic quality uit het CMQF-framework en met syntactical 

correctness uit het GoM-framework. Voor understandability en modifiability zijn de 

overeenstemmingen minder voor de hand liggend. De verschillende proxies van understandability of 

modifiability lijken per kwaliteitsframework soms verschillende kwaliteitsdimensies te benaderen. Op 
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basis van de definities van deze kwaliteitsdimensies kunnen er voorstellen geformuleerd worden 

over welke dimensies er benaderd worden door de specifieke proxies. Zo kan men bijvoorbeeld 

stellen dat de proxy understanding (de mate waarin het model begrepen wordt) voor het CMQF iets 

zegt over de pragmatic quality (wordt het model begrepen?) en de emperical quality (is het model 

leesbaar?), voor de GoM iets over de clarity (is het model leesbaar en zelfverklarend?) en voor de 

ISO/IEC standaarden iets over de understandability (is het model eenvoudig te begrijpen?) en de user 

interface aesthetics (is de modelesthetiek gebruiksvriendelijk?). Figuur 10 illustreert deze relaties en 

legt op deze manier de link tussen kernvraag Q1 en kernvraag Q2. 
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Figuur 10- Overzicht Q1 en Q2 
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3.3.3 WHAT drives PMQ? (Q3) 

Dit onderdeel maakt gebruik van de kennis gepresenteerd in 3.2.2.3 (p.38). Zoals daar blijkt kunnen 

de factoren die PMQ beïnvloeden opgedeeld worden in 3 categorieën: modelgerelateerde factoren, 

persoonlijke factoren en andere factoren. De modelgerelateerde factoren worden opgesplitst in 

factoren die betrekking hebben op de abstracte syntax (de structuur) en de concrete syntax (de 

layout).  

Zoals gesteld behandelt het merendeel van de relevante studies modelgerelateerde factoren die 

betrekking hebben op de abstracte syntax van procesmodellen. Hoewel er verschillende 

interpretaties teruggevonden worden betreffende welke drijvers in deze context het meest relevant 

zijn en hoe zij het best gestructureerd kunnen worden, is naar de mening van de auteur de 

categorisatie van complexiteitsmetrieken die werd voorgesteld in (Jan Mendling, 2007) het beste 

startpunt om zelf de drijvers te structureren. Het overzicht dat daar wordt opgesteld is specifiek voor 

procesmodellen en wordt vrij volledig geacht. Mendling stelt dat de drijver complexity kan worden 

onderverdeeld in 6 categorieën, namelijk: size, density, modularity, connector interplay, cyclicity en 

concurrency. We volgen echter de opvatting die reeds geformuleerd werd in 3.2.2.3.1 (p.39), 

namelijk dat de size op zich geen impact heeft op de complexity van een procesmodel. Er zal in 

grotere modellen enkel meer speelruimte zijn voor de factoren die complexity aansturen (van 

Mersbergen, 2013). Om deze reden worden size en complexity hier gescheiden gehouden. Verder 

wordt er in (Vanderfeesten et al., 2007) vermeld dat coupling-metrieken en density-metrieken in 

hoge mate gerelateerd zijn. Sterker nog, deze studie beschouwt de density van procesmodellen als 

een maatstaf voor de coupling, net zoals (Cardoso et al., 2010). Uit de gehanteerde definitie voor 

coupling kan immers afgeleid worden dat dit begrip veel ruimer is dan het concept density, aangezien 

coupling in tegenstelling tot density ook rekening houdt met hoe ingewikkeld de connecties tussen 

knooppunten zijn. Daarom wordt er besloten om in het framework density te integreren in het 

concept coupling. Een drijver die niet vertegenwoordigd is in de classificatie van Mendling maar wel 

in (Ghani et al., 2008) is cognitive weight. Zoals besproken richt deze drijver zich specifiek op de 

mentale inspanning die nodig is om procesmodellen te begrijpen. Deze kan bijgevolg ook beschouwd 

worden als een determinant van complexity. Een laatste concept dat aan deze drijvers met 

betrekking op de abstracte syntax zal toevoegd worden is cohesion. Dit begrip peilt naar de 

coherentie van de verschillende stappen binnen de activiteiten van een procesmodel (Cardoso et al., 

2010). Men kan veronderstellen dat procesmodellen die zijn opgebouwd uit weinig coherente 

activiteiten moeilijker te begrijpen zijn, daarom zal ook dit begrip als een determinant van complexity 

beschouwd worden. 
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Wat de concrete syntax betreft, identificeerde de literatuurstudie 3 verschillende invloedsfactoren, 

namelijk positioning of model elements, visual emphasis en labeling. Zoals blijkt uit 3.2.2.3.1 (p.39) 

worden ook deze drijvers gedetermineerd door enkele meer specifieke drijvers.  

Er werden ook enkele persoonlijke factoren teruggevonden, namelijk: modeling expertise, modeling 

experience, theoretical knowledge en domain knowledge. Deze worden allemaal als drijvers aan het 

framework toegevoegd. Tenslotte werd er ook een restcategorie gedefinieerd (other factors) 

bestaande uit de drijvers modeling language en modeling goal.  

Figuur 11 presenteert het resultaat van deze structureer-activiteit. 
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Figuur 11- Structureren van de drijvers 

3.3.4 HOW to measure the drivers? (Q4) 

Dit onderdeel maakt gebruik van de kennis gepresenteerd in 3.2.2.4 (p.43). Zoals daar blijkt worden 
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gestructureerd werden alvorens de link met de gemeten dimensies van PMQ onderzocht wordt. 

Hiervoor baseert de auteur zich op de definities van deze drijvers en metrieken. Er wordt voor de 

allocatie steeds ondersteuning gezocht in de verzamelde literatuur.  
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Wanneer men de drijver size beschouwt kunnen er relatief eenvoudig een aantal relevante 

metrieken worden gealloceerd. Uit de definitie van size volgt dat alle metrieken die aantallen van 

bepaalde modelelementen tellen (number of … metric) aan deze drijver kunnen worden toegevoegd 

((Jan Mendling, 2007), (Laura Sánchez-González et al., 2012) en (van Mersbergen, 2013)). Hetzelfde 

geldt voor de diameter metric (Jan Mendling, 2007).  

Ook voor de drijver coupling worden er heel wat metrieken geïdentificeerd. Hoewel enkele van deze 

door de literatuur geduid worden als metrieken van het concept density, zijn ook dit in principe 

coupling metrieken. In de vorige sectie werd immers gesteld dat density als een determinant van 

coupling kan worden beschouwd. De toegewezen density metrieken zijn: density metric, connectivity 

coefficient metric, average gateway degree metric en maximum gateway degree metric (Jan Mendling, 

2007), (Laura Sánchez-González et al., 2012). Enkele andere metrieken die betrekking hebben op 

coupling zijn: coupling metric, cross connectivity metric, adapted McCabe metric, Halstead complexity 

metrics en fan-in/fan-out metric (Braunnagel et al., 2014). Zoals de naam doet vermoeden kan ook 

de process coupling metric als een metriek van coupling gezien worden ((Vanderfeesten et al., 2007), 

(Cardoso et al., 2010), (Braunnagel et al., 2014)). Verder zullen er 2 complexity-metrieken bij coupling 

geplaatst worden zonder dat er hiervoor ondersteuning in de literatuur gevonden werd, namelijk de 

interface complexity metric en de complexity index metric. Deze eerste metriek lijkt sterk op de fan-

in/fan-out metric en kan eveneens beschouwd worden als een maatstaf voor de interconnectie 

tussen verschillende modules. De tweede metriek geeft het minimum aantal knoopreducties die 

nodig zijn om een graaf te reduceren tot 1 knooppunt. Een hoog aantal knoopreducties geeft aan dat 

de knooppunten onderling sterk geconnecteerd zijn, i.e. een hoge mate van ‘coupling’ vertonen.  

Voor wat de drijvers modularity, connector interplay, cyclicity en concurrency betreft is de allocatie 

van de metrieken vrij rechttoe rechtaan. Deze drijvers krijgen exact dezelfde metrieken toegewezen 

als in (Jan Mendling, 2007). Dit is tevens de studie waarin deze concepten gedefinieerd werden. Zo zal 

modularity gemeten worden door de depth metric, sequentiality metric, structuredness metric en de 

separability metric; connector interplay door de control flow complexity metric, gateway 

heterogeneity metric en de gateway mismatch metric; cyclicity aan de hand van de cyclicity metric en 

concurrency met de token split metric. 

De twee resterende complexiteitsdrijvers, cognitive weight en cohesion, krijgen beide slechts 1 

metriek toegewezen, respectievelijk de cognitive complexity metric (Ghani et al., 2008) en de process 

cohesion metric (Vanderfeesten et al., 2007).  

Wanneer men de modelgerelateerde drijvers met betrekking op de concrete syntax beschouwt, 

wordt er maar 1 metriek teruggevonden, namelijk string length. Het spreekt voor zich dat deze wordt 
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toegekend aan de drijver ammount of text, i.e. de hoeveelheid tekst in het label van een 

modelelement.  

De allocatie van de persoonlijke metrieken aan de geïdentificeerde proxies werd reeds besproken in 

3.2.2.4.2 (p.49) en hoeft hier dus niet herhaald te worden. 

Zoals blijkt uit 3.2.2.4 (p.43) worden er geen relevante metrieken voor de restgroep other factors 

teruggevonden. 

Figuur 12 illustreert de allocatie van de metrieken aan de drijvers. 
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Figuur 12- Allocatie van de drijvermetrieken 

Nu alle metrieken uit 3.2.2.4 aan drijvers zijn toegekend, kan er worden nagegaan welke relaties er 

worden onderzocht tussen deze drijvers en de gemeten dimensies van PMQ. Indien er in de 

literatuur een empirisch gevalideerde, significante relatie tussen 2 concepten wordt teruggevonden, 

worden deze in het framework verbonden door een volle lijn. Indien van toepassing krijgt deze lijn 

een ‘+’ of ‘-‘ mee als attribuut, ter vertegenwoordiging van de aard van de correlatie. In het geval er 

bewijs gevonden wordt voor beide soorten correlaties (negatieve en positieve) zal het type met de 

hoogste frequentie opgenomen worden. Figuur 13 presenteert het resultaat. Alle informatie die aan 

het framework wordt toegevoegd is ook terug te vinden in Tabel 19 in Bijlage 7 (p. xxix). Er moet 

opgemerkt worden dat hier enkel positieve resultaten in rekening gebracht worden. Er mag niet uit 

het oog verloren worden dat voor vele significante relaties ook studies gevonden kunnen worden die 

aantonen dat deze relaties niet significant zijn.  
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Figuur 13- Overzicht Q2,Q3 en Q4 
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3.3.5 WHY is PMQ important? (Q5) 

Dit onderdeel maakt gebruik van de kennis gepresenteerd in 3.2.2.5 (p.50). Zoals daar werd gesteld 

volgt uit de definitie van PMQ (fitness-for-use) dat procesmodellen van hoge kwaliteit zeer geschikt 

zijn om hun doelstellingen te verwezenlijken. In 3.3.1 (p.66) werd het belang van deze doelstellingen 

benadrukt, zij zijn immers bepalend voor de gewichten die aan de verschillende kwaliteitsdimensies 

kunnen worden toegekend.  

Uit de analyse van de literatuur komen er enkele doelstellingen van procesmodellen naar voren. We 

onderscheiden: communicatie (Recker & Mendling, 2007), specificatie (Recker & Mendling, 2007) en 

referentie (Matook & Indulska, 2009). De doelstellingen worden geïnterpreteerd als diensten die 

door procesmodellen moeten kunnen geleverd worden. Deze diensten ondersteunen op hun beurt 

een veelheid aan bedrijfsactiviteiten die verricht worden met de bedoeling specifieke 

bedrijfsvoordelen te realiseren. Uit (Matook & Indulska, 2009) en uit de lijst die samengesteld werd 

in (Sadowska, 2013) (zie 3.2.2.5, p.50) kunnen er een aantal ondersteunde bedrijfsactiviteiten 

onttrokken worden en ook een bedrijfsvoordeel, namelijk een verbetering van de klanttevredenheid 

(Sadowska, 2013). Het behoort niet tot de scope van deze studie om een extensieve lijst van 

bedrijfsvoordelen op te stellen. Louter ter illustratie worden er 4 types bedrijfsvoordelen in het 

framework opgenomen: financiële voordelen (bv. cashflowoptimalisatie) enz.), tijdsvoordelen (bv. 

doorlooptijdreductie), ‘softe’ voordelen (bv. klanttevredenheid) en legale voordelen (bv. 

conformeren met de wetgeving). Dit alles wordt samengevat in Figuur 14. 

Men kan concluderen dat procesmodellen van hoge kwaliteit indirect zullen bijdragen tot het 

behalen van specifieke bedrijfsvoordelen. Hier moet opgemerkt worden dat het omgekeerde ook 

waar is. Procesmodellen van lage kwaliteit zullen weinig ondersteuning geven voor de 

bedrijfsactiviteiten waardoor de behaalde bedrijfsvoordelen mogelijk niet zullen opwegen tegen de 

investering in het procesmodel. In extreme gevallen kunnen procesmodellen van lage kwaliteit zelfs 

leiden tot bedrijfsnadelen. Denken we bijvoorbeeld aan systematische miscommunicatie door een 

gebrekkige semantische kwaliteit of excessieve onderhoudskosten als gevolg van een lage 

modifiability. Organisaties hebben er dus alle belang bij om kwalitatieve procesmodellen te 

hanteren.  
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Figuur 14- Overzicht Q5 
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3.3.6 HOW to realise PMQ? (Q6) 

Dit onderdeel maakt gebruik van de kennis gepresenteerd in 3.2.2.6 (p.51). Daar werden een aantal 

initiatieven geïdentificeerd die tot doel hebben om de kwaliteit van procesmodellen te verzekeren 

(assurance) of te verbeteren (improving). Deze initiatieven blijven gegroepeerd zoals in de studies 

waarin zij hun oorsprong vinden en worden per groep aan het framework toegevoegd. Hierbij kan 

worden opgemerkt dat de 10PMG representatief worden geacht voor de 7PMG, aangezien het een 

uitbreiding betreft. Figuur 15 presenteert de groepen. 

 

 

Figuur 15- Groepen met initiatieven ter realisatie van PMQ 

Vervolgens worden aan deze groepen sets toegevoegd met kwaliteitsdimensies die volgens de 

auteurs beïnvloed worden door de voorgestelde initiatieven. Dit wordt weergeven in Figuur 16. Er 

worden geen uitspraken gedaan over de juistheid van deze beweringen.  
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Figuur 16- Toevoeging van de verondersteld beïnvloedde kwaliteitsdimensies 

Hierna worden de individuele initiatieven toegewezen aan de sets kwaliteitsdimensies. Dit gebeurt 

zoals aangegeven door de auteurs. Figuur 17 illustreert.  
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Figuur 17- Toevoeging van de initiatieven ter realisatie van PMQ 
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negatief beïnvloedt (verzwakt of beperkt) een ‘-‘.  Indien beide soorten beïnvloeding mogelijk zijn 

afhankelijk van de kenmerken van het procesmodel, wordt er ‘?’ als attribuut toegevoegd. Indien de 

aard van de invloed niet geëvalueerd kan worden, wordt er geen attribuut meegegeven. Figuur 18 

illustreert.  
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3.3.7 Summary: A Comprehensive Process Model Quality Framework 

Figuur 19 presenteert het eindresultaat dat verkregen wordt na de integratie van alle voorgaande 

modules
3
. Het opgeleverde framework schetst naar de mening van de auteur een omvangrijk en 

gestructureerd beeld van het huidige onderzoeksdomein, hetgeen in lijn is met de doelstelling van 

deze masterproef. Om deze reden krijgt het de naam ‘A Comprehensive Process Model Quality 

Framework’. Bij de opgenomen concepten en relaties worden verwijzingen geplaatst naar de 

geraadpleegde bronnen waar meer informatie over het desbestreffende kan worden gevonden. 

 

Figuur 19- A Comprehensive Process Model Quality Framework

                                                             
3
 Omwille van de leesbaarheid en het gebruiksgemak wordt bij de hard copy van deze masterproef een A0-

formaat poster van deze figuur toegevoegd als losse bijlage. 
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4 Discussie 

Het opgestelde framework geeft aanleiding tot enkele observaties met betrekking tot het 

kennisdomein.  

Ten eerste evalueren enkele auteurs procesmodelkwaliteit expliciet door de beoordeelde 

kwaliteitsdimensies een wegingsfactor toe te kennen en ze te aggregeren in één construct ((Bandara 

& Gable, 2012) en (Sadowska, 2013)). Hoewel er in verscheidene studies benadrukt wordt dat er aan 

de kwaliteitsdimensies idealiter gewichten worden toegekend die afhankelijk zijn van het doel van 

het betrokken procesmodel ((Rosemann et al., 2001) en (H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 2010)), 

wordt hiermee in (Bandara & Gable, 2012) en (Sadowska, 2013) nog steeds geen rekening gehouden. 

Er worden geen studies teruggevonden die concrete doelafhankelijke gewichten voorstellen, ook al 

wordt deze nood duidelijk in de literatuur aangegeven. Mogelijk ligt hier een opportuniteit voor 

verder onderzoek. 

Ten tweede blijkt uit het framework dat er maar een beperkt aantal kwaliteitsdimensies effectief 

gemeten wordt. Het onderzoek spitst zich toe op het meten van syntactical correctness, 

understandability en modifiability. Het meten van deze laatste 2 dimensies stemt bovendien sterk 

overeen met het meten van de leesbaarheid, het verstaan en de gepercipieerde leesbaarheid van 

procesmodellen. Deze aspecten zijn belangrijk om aan de communicatiedoelstelling van een 

procesmodel te voldoen. Er worden geen proxies of metrieken voor de andere kwaliteitsdimensies 

teruggevonden. Is dit te wijten aan praktische beperkingen, aan onenigheid betreffende de 

relevantie of aan andere zaken? Verder onderzoek is noodzakelijk om de redenen te achterhalen. 

Ten derde worden er voor bepaalde relaties tussen drijvers en gemeten kwaliteitsdimensies veel 

studies teruggevonden die empirisch bewijs aandragen voor de significantie van de verbanden. Zo 

wordt de significantie van de relaties tussen de modelgerelateerde metrieken number of nodes 

metric, structuredness metric en separability metric en het soundness criterium EPC soundness in 4 

verschillende studies bevestigd. Dit ondersteunt in sterke mate de stelling dat deze metrieken 

predictoren zijn voor de syntactische kwaliteit van procesmodellen. Een bedenking die hierbij dient 

gemaakt te worden is dat negatieve resultaten niet in het framework werden opgenomen en dat de 

kwaliteit van de individuele primaire studies niet beoordeeld werd. Om een correct beeld te krijgen 

van de empirische validiteit van de relaties, dienen ook deze aspecten in het framework geïntegreerd 

te worden. Dit valt echter buiten de scope van deze masterproef.   

Ten vierde onderscheiden enkele modelgerelateerde metrieken zich als gevalideerde predictoren 

voor verschillende dimensies van procesmodelkwaliteit. Zo worden er voor de modelgerelateerde 
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metrieken number of gateways metric, average gateway degree metric, maximum gateway degree 

metric, depth metric, control flow complexity metric, gateway heterogeneity metric en gateway 

mismatch metric significante relaties teruggevonden met (proxies van) zowel syntactical correctness, 

understandabilit als modifiability. Het controleren van deze metrieken kan dus een positieve invloed 

hebben op uiteenlopende dimensies van procesmodelkwaliteit. De bedenking die in vorige alinea 

werd geformuleerd is echter ook hier van toepassing. 

Tenslotte werd ervoor geopteerd om enkel de gerapporteerde relaties tussen de initiatieven ter 

realisatie van procesmodelkwaliteit en de drijvers van procesmodelkwaliteit in het framework op te 

nemen. Er worden geen studies teruggevonden die de concrete impact van het toepassen van 

bepaalde initiatieven op de (metrieken van) drijvers onderzoeken. Daarom moet dit framework 

genoegen nemen met de relaties die worden aangegeven door de auteurs. Er is echter geen 

zekerheid dat de gerapporteerde relaties voor elk initiatief correct en significant zijn en dat voor een 

beschouwde set (metrieken van) drijvers alle significante relaties worden gerapporteerd. Door het 

gebrek aan empirische aanwijzingen over hoe de initiatieven de drijvers beïnvloeden, is het niet 

mogelijk om na te gaan op welke manier de initiatieven inwerken op de dimensies van 

procesmodelkwaliteit. Ook hier ligt een opportuniteit voor verder onderzoek. 
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5 Conclusie 

Het doel van deze masterproef is het aggregeren en structureren van de bestaande academische 

kennis over de kwaliteit van procesmodellen met een focus op volledigheid en relevantie. Om dit 

doel op een efficiënte manier te bereiken werd er een tertiaire literatuurstudie uitgevoerd. Via een 

geautomatiseerde zoekstrategie werden 1951 unieke studies verzameld. Vervolgens werd er op deze 

collectie een gefaseerd selectieproces toegepast dat resulteerde in een set van 38 relevante 

secundaire studies. Om een referentiekader te bouwen voor de analyse van de data werden er 6 

kernvragen gedefinieerd op basis van enkele primitieve interrogatieven en de research goals uit 

(Genero et al., 2011). Zij worden representatief geacht voor de onderzochte aspecten van 

procesmodelkwaliteit. Uit een analyse van enkele bestaande kwaliteitsstructuren bleek dat geen 

enkele structuur de kennis over de 6 kernvragen integreert of alle behandelde aspecten in hun 

volledigheid probeert uit te werken. Dit wordt wel expliciet nagestreefd in een eigen framework dat 

de verzamelde kennis aggregeert en structureert en zo de inzichtelijkheid in het onderzoeksdomein 

tracht te verhogen om verder onderzoek te faciliteren.  

Een belangrijke beperking van deze literatuurstudie is dat ze - in het kader van een individuele 

masterproef - het resultaat is van het werk van één persoon. Dit vormt een bedreiging voor de 

validiteit van deze studie aangezien de selectie, beoordeling, analyse en synthese van data vertekend 

kunnen zijn door vooringenomenheid en interpretatie. Om deze vertekening te minimaliseren werd 

op gezette tijdstippen feedback van de masterproefbegeleider aangevraagd. Een andere cruciale 

beperking van deze masterproef is dat er geen zekerheid is dat de verzamelde informatie voldoende 

volledig is. Hoewel dit eigen is aan elke literatuurstudie, mag er niet uit het oog verloren worden dat 

volledigheid een topprioriteit is om aan de doelstelling van deze masterproef te voldoen. Daarom 

werd er veel belang gehecht aan het uitwerken van geschikte zoek- en selectiestrategieën. Deze 

werden kritisch geëvalueerd in 2.2.3.1. Ook bestaat het risico dat er belangrijke kennis uit het 

framework werd weggelaten omdat deze foutief als weinig relevant werd beschouwd. Het nastreven 

van zowel volledigheid als relevantie is een moeilijke evenwichtsoefening waarbij er gebalanceerd 

moet worden tussen twee tegengestelde doelen. Hierbij kunnen gemakkelijk fouten gemaakt 

worden. Een andere beperking heeft betrekking op het feit dat de kwaliteit van de meerderheid van 

de opgenomen secundaire studies eerder gering is. Dit kan eventueel leiden tot de opname van 

minder kwalitatieve informatie in het framework. Het alternatief bestond eruit om deze 

literatuurstudie te beperken tot de secundaire studies van hoge kwaliteit, maar aangezien deze zo 

beperkt zijn in aantal is het twijfelachtig dat in dergelijk geval het doel van deze masterproef (een 

volledig doch bruikbaar overzicht creëren) gerealiseerd zou kunnen worden.  
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In toekomstig onderzoek zou de kwaliteit van de informatie die in het framework wordt opgenomen 

kunnen worden nagegaan. Het is mogelijk dat er dan enkele relaties uit het framework verdwijnen 

omdat de primaire studies waarop deze gebaseerd zijn van twijfelachtige kwaliteit zijn. Ook kan het 

framework aangevuld worden met nieuwe inzichten. Het valt op dat de invloed van persoonlijke en 

andere drijvers nog maar weinig onderzocht is. Hetzelfde geldt voor de impact van de initiatieven ter 

realisatie van procesmodelkwaliteit op de drijvers van procesmodelkwaliteit. Het framework wordt 

voldoende flexibel geacht om extra inzichten over deze en andere aspecten op te nemen. Omdat het 

interpreteren van dit framework in zijn huidige vorm soms een complexe taak dreigt te worden, lijkt 

het waardevol om de mogelijkheden te onderzoeken om de geaggregeerde kennis met behulp van 

interactieve datavisualisatie technieken aan stakeholders te presenteren. Denken we bijvoorbeeld 

aan paden die oplichten afhankelijk van de metriek die door een gebruiker wordt geselecteerd. 

Tenslotte kan toekomstig onderzoek zich ook richten op het valideren van het opgebouwde 

framework. Er kan aan academici die actief zijn in dit onderzoeksdomein gevraagd worden in welke 

mate zij vinden dat dit framework de inzichtelijkheid in het domein verhoogt. Ook kan er gepolst 

worden of zij enige bedenkingen hebben bij de structuur, de volledigheid of de relevantie van de 

opgenomen informatie. Op basis van de input van deze experts kunnen er nieuwe versies van dit 

framework gebouwd worden die nog beter aansluiten bij de nieuwe inzichten in het domein en de 

noden van de onderzoeksgemeenschap. 
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Bijlage 2 

Tabel 14- Overzicht van de geïdentificeerde kwaliteitsframeworks,-modellen en -standaarden 

Studies uit de tertiaire literatuurstudie Kwaliteitsframeworks, 

-modellen en -

standaarden 

Bronnen 

(Rosemann et al., 2001) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

GoM (Becker et al., 2000) 

(Krogstie et al., 2006) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

SEQUAL-extensies (Krogstie, 1995) 

(Krogstie & Jørgensen, 2003) 

(Recker, 2006) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

GoM (Becker et al., 2000) 

(Recker & Mendling, 2007) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

(Jan Mendling & Strembeck, 2008) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

SEQUAL-extensie (Krogstie et al., 2006) 

GoM (Becker et al., 2000) 

ISO/IEC standaarden (ISO/IEC, 2001) 

(Matook & Indulska, 2009)  

  

SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

GoM (Becker et al., 2000) 

MPRM (Rosemann & Schütte, 1999) 

LBCF (Vojislav & Leon, 2000) 

QF (Taylor & Sedera, 2003) 

QMF (Moody & Shanks, 2003) 

MPFE (Frank, 2007) 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) ISO/IEC standaarden (ISO/IEC, 2001) 

(Laue & Mendling, 2010) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

SEQUAL-extensie (Krogstie et al., 2006) 

GoM (Becker et al., 2000) 

(H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 

2010) 

SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

SEQUAL-extensie (Krogstie et al., 2006) 

GoM (Becker et al., 2000) 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

SEQUAL-extensie (Krogstie et al., 2006) 

(La Rosa, ter Hofstede, et al., 2011) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

SEQUAL-extensie (Krogstie et al., 2006) 

(Krogstie, 2012b) SEQUAL-extensie (Krogstie, 2012a) 

(Bandara & Gable, 2012) GoM (Becker et al., 2000) 

(Becker et al., 2013) GoM (Becker et al., 2000) 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013)  

  

  

  

  

SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

SEQUAL-extensies (Yu-dong, Ning, & Xiao-fang, 

2010) 

(Rittgen, 2010) 

GoM (Becker et al., 2000) 

ISO/IEC standaarden (ISO/IEC, 2001) 

6C goals (Mohagheghi, Dehlen, & Neple, 

2009) 

GQM (Satpathy, Harrison, Snook, & 

Butler, 2001) 
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EFCM (Mehmood & Cherfi, 2009) 

QOBP (Heravizadeh, Mendling, & 

Rosemann, 2009) 

BPQA (Guceglioglu & Demirors, 2005) 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013)  

SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

ISO/IEC standaarden (ISO/IEC, 2001) 

(ISO/IEC, 2011) 

(van Mersbergen, 2013) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

CMQF (Nelson et al., 2012) 

(Sadowska, 2013)  

  

  

  

  

  

  

  

  

SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

CMQF (Nelson et al., 2012) 

GoM (Becker et al., 2000) 

6C goals (Mohagheghi et al., 2009) 

FCQE  (Cherfi, Akoka, & Comyn-Wattiau, 

2003) 

PQEP (Ssebuggwawo, 

Hoppenbrouwers, & Proper, 

2010) 

TMQA (Arendt & Taentzer, 2010) 

3QM (Overhage, Birkmeier, & 

Schlauderer, 2012) 

Quality aspects 

(Unhelkar) 

(Unhelkar, 2005) 

GoM (Reinhard and 

Rotthowe) 

(Schuette & Rotthowe, 1998) 

LCQM (Lange & Chaudron, 2005) 

(Moreno-Montes de Oca et al., 2014) SEQUAL (Lindland et al., 1994) 

SEQUAL-extensie (Krogstie et al., 2006) 

CMQF (Nelson et al., 2012) 

GoM (Becker et al., 2000) 

ISO/IEC standaarden (ISO/IEC, 2001) 
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Bijlage 3 

Tabel 15- Overzicht van het meten van procesmodelkwaliteit 

Studies uit de tertiaire 

literatuurstudie 

Hoe wordt procesmodelkwaliteit 

gemeten? 

Welke dimensie van 

procesmodelkwaliteit 

wordt er gemeten? 

(Jan Mendling, 2007) Soundness Correctness 

Relaxed soundness 

Lazy soundness 

Weak soundness 

K-soundness 

EPC-soundness 

(Recker & Mendling, 2007) Soundness Correctness 

Relaxed soundness 

Lazy soundness 

(Laue & Mendling, 2010) Soundness Correctness 

EPC-soundness 

(H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 

2010) 
Soundness Syntactic quality 

(Laue & Gadatsch, 2011) 

 
Perceived difficulty Understandability 

Changes on the model 

Correct answers 

(Laura Sánchez-González et al., 2012)  

  

  

  

 

Understandability correct answers  Understandability 

Understandability time 

Understandability efficiency 

Modifiability correct answers Modifiability 

Modifiability time 

Modifiability efficiency 

(van Mersbergen, 2013)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Soundness  Syntactic quality 

EPC-soundness 

BPMN-soundness 

Relaxed soundness 

Perspicuity 

K-soundness 

Weak soundness 

Up-to-k-soundness 

Generalized soundness 

Lazy soundness 

Easy soundness 

Classical soundness 

Basic soundness 

Comprehension accuracy Pragmatic quality 

Comprehension efficiency 

Understanding speed 

Time used to answer questions 

Perceived difficulty 

Score the model for 
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comprehensibility 
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Bijlage 4 

Tabel 16- Overzicht van de drijvers van procesmodelkwaliteit 

Studies uit de tertiaire literatuurstudie Drijvers van 

procesmodelkwaliteit 

Beïnvloedde dimensies 

van procesmodelkwaliteit 

(Vanderfeesten et al., 2007) Coupling Error probability, 

understandability, 

maintainability, 

manageability, efficiency 

Cohesion 

Complexity 

Modularity 

Size 

(Jan Mendling, 2007) Model-related factors Understandability 

-Size 

-Density 

-Modularity 

-Connector interplay 

-Cyclicity 

-Concurrency 

Personal factors 

Purpose of modeling 

Domain knowledge 

Modeling language 

Graphical layout 

(Ghani et al., 2008) Size Understandability, 

maintainability Complexity 

Structure 

Comprehensiveness 

Modularization 

(Jan Mendling & Strembeck, 2008) Model-related factors Understandability 

Personal factors 

Purpose of modeling 

Modeling language 

Graphical layout 

Textual content 

(Cardoso et al., 2010) Coupling Error probability, 

understandability, 

maintainability 

Cohesion 

Complexity 

Modularity 

Size 

(Cappelli et al., 2010) Modularity Usability, understandability 

(Laue & Mendling, 2010) Structuredness Correctness 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 

2010) 

Modularity Understandability 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) Model-related factors Understandability 

-size 

-complexity 

-coupling 

-modularity 

-structuredness 

Personal factors 
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-modeling expertise 

-modeling experience 

-theoretical knowledge 

Purpose of modeling 

Problem domain 

Modeling language 

Graphical layout 

(Krogstie, 2012b) Visual emphasis Emperical quality 

-size 

-solidity 

-difference from ordinary 

pattern 

-foreground/background 

differences 

-blinking/moving symbols 

-position 

-connectivity 

-color 

(Jan Mendling et al., 2012) Size Error probability, 

understandability, 

maintainability 

Complexity 

Coupling 

Cognitive considerations 

Modularity 

Structuredness 

(Dumas et al., 2012) Complexity Understandability 

-size 

-density 

-modularity 

-connector interplay 

-cyclicity 

-concurrency 

Structuredness 

(Soffer et al., 2012) Control flow complexity Understandability, 

modifiability, error 

probability 

Model representation 

factors 

Modeler factors 

User characteristics 

Modelling language 

Size 

Complexity 

(Bandara & Gable, 2012) Complexity Perceived quality 

Density 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

Complexity Understandability, 

modifiability Density 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

Size Usability 

(understandability, 

learnability, user interface 

aesthetics), maintainability 

(modularity, modifiability), 

adaptability, correctness, 

consistency, completeness 

Connection 

Modularity 

Connector interplay 

Complex behaviour 
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(van Mersbergen, 2013) Size Syntactic quality, 

Pragmatic quality Complexity 

(Kluza et al., 2014) Complexity Understandability, 

maintainability 

(Braunnagel et al., 2014) Coupling Understandability, 

maintainability 
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Bijlage 5 

Tabel 17- Overzicht van de modelgerelateerde metrieken 

Geïdentificeerde metriek Studies uit de tertiaire literatuurstudie Welke drijver van 

procesmodelkwaliteit 

wordt er gemeten? 

Average gateway degree metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) connection 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

(Laura Sánchez-González et al., 2012) complexity 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

Average number of outgoing 

arcs from places metric 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

Average number of outgoing 

arcs from transitions metric 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

CBO metric (Braunnagel et al., 2014) coupling 

Cognitive complexity metric 

  

  

  

(Ghani et al., 2008) comprehensiveness 

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Sadowska, 2013) - 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

Control flow complexity metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Ghani et al., 2008) complexity 

(Gruhn & Laue, 2006b) complexity 

(Khlif et al., 2009) complexity 

(Khlif et al., 2010) coupling 

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) connector interplay 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Sadowska, 2013) - 

(Laura Sánchez-González et al., 2012) complexity 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

(Vanderfeesten et al., 2007) complexity 

Cognitive functional size metric 

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

Complexity index metric 

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 
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  (Vanderfeesten et al., 2007) complexity 

Connectivity level between 

participants metric 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

Coefficient of connectivity 

metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) connection 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(Sadowska, 2013) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

(Vanderfeesten et al., 2007) complexity 

Conceptual coupling metric (Braunnagel et al., 2014) coupling 

Concurrency metric (Kluza et al., 2014) complexity 

Connection metric (H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

Connector heterogeneity metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) connector interplay 

(Jan Mendling & Strembeck, 2008) - 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Laura Sánchez-González et al., 2012) complexity 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

 Connector mismatch metric 

  

  

  

  

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling et al., 2012) connector interplay 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Laura Sánchez-González et al., 2012) complexity 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

Coupling between processes 

metric 

(Khlif et al., 2010) coupling 

Coupling metric 

  

  

  

(Braunnagel et al., 2014) coupling 

(Cardoso et al., 2010) coupling 

(Sadowska, 2013) - 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

Cross connectivity metric 

  

  

  

  

  

(Braunnagel et al., 2014) coupling 

(Khlif et al., 2009) cohesion 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Sadowska, 2013) - 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 
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  (van Mersbergen, 2013) complexity 

Cyclicity metric 

  

  

  

  

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) complex behaviour 

(Jan Mendling & Strembeck, 2008) - 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

Density metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Cardoso et al., 2010) coupling 

(Ghani et al., 2008) complexity 

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) connection 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

(Sadowska, 2013) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

(Vanderfeesten et al., 2007) coupling 

Depth metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Ghani et al., 2008) structure 

(Kluza et al., 2014) complexity 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) modularity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

Diameter metric 

  

  

  

  

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling & Strembeck, 2008) - 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) size 

Direct coupling metric (Braunnagel et al., 2014) coupling 

Durfee square metric (Kluza et al., 2014) complexity 

Extended Cardoso metric 

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 
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Exported coupling of a process 

metric 

  

(Khlif et al., 2010) coupling 

(Sadowska, 2013) - 

Extended cyclomatric metric 

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

Entropy metric (Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

Fan-in/fan-out metric 

  

  

  

  

  

  

(Braunnagel et al., 2014) coupling 

(Ghani et al., 2008) modularization 

(Khlif et al., 2009) complexity 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

(Sadowska, 2013) - 

Halsted-based process 

complexity metrics 

  

  

  

  

  

(Braunnagel et al., 2014) coupling 

(Ghani et al., 2008) complexity 

(Khlif et al., 2009) complexity 

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(Sadowska, 2013) - 

Interface complexity metric 

  

  

  

(Khlif et al., 2009) complexity 

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(Sadowska, 2013) - 

Imported coupling of a process 

metric 

  

(Khlif et al., 2010) coupling 

(Sadowska, 2013) - 

IFCP metric (Khlif et al., 2010) coupling 

Indirect coupling metric (Braunnagel et al., 2014) coupling 

Intramodule coupling metric (Braunnagel et al., 2014) coupling 

Locality of data activity metric (Khlif et al., 2010) coupling 

Log-based complexity metric (Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

Maximum gateway degree 

metric 

  

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) connection 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Laura Sánchez-González et al., 2012) complexity 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

Maximum nesting depth metric Kluza, Nalepa, Lisiecki complexity 

McCabe cyclomatric number 

metric 

  

  

  

  

(Cardoso et al., 2010) complexity 

(Ghani et al., 2008) complexity 

(Khlif et al., 2009) complexity 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

(Vanderfeesten et al., 2007) complexity 

(Braunnagel et al., 2014) coupling 

Mean nesting depth metric (Kluza et al., 2014) complexity 

Modules overhead metric (La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 
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MSPC metric (Khlif et al., 2010) coupling 

NCD metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

NDOin metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

NDOout metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

NEDEB metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

NEEDB metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

NID metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

Number of activities metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Cardoso et al., 2010) size 

(Ghani et al., 2008) size 

(Khlif et al., 2009) complexity 

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

(Sadowska, 2013) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) size 

(Vanderfeesten et al., 2007) size 

Number of activities and 

control-flow elements metric 

  

  

(Khlif et al., 2009) complexity 

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

Number of activities, joins and 

splits metric 

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(Sadowska, 2013) - 

NP metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

NPF metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

NSFG metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

Number of AND gateways (Jan Mendling, 2007) - 

Number of AND joins metric 

  

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(van Mersbergen, 2013) size 

Number of AND splits metric 

  

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(van Mersbergen, 2013) size 
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Number of anti-patterns (Muketha & Ghani, 2010) complexity 

Number of arcs metric 

  

  

  

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

(van Mersbergen, 2013) size 

Number of connectors metric (van Mersbergen, 2013) size 

Number of data objects which 

are inputs of activities 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

Number of data objects which 

are outputs of activities 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

Number of end events metric 

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(van Mersbergen, 2013) size 

Number of events metric 

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

Number of gateways metric 

  

  

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Laura Sánchez-González et al., 2012) complexity 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

Number of handles metric (Muketha & Ghani, 2010) complexity 

Number of message flows 

metric 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

Number of models in a 

repository metric 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 

Number of nodes in a module 

metric 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 

Number of nodes in a repository 

metric 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 

Number of nodes metric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kluza et al., 2014) complexity 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(Jan Mendling & Strembeck, 2008) - 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

(Sadowska, 2013) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) size 

Number of OR gateways (Jan Mendling, 2007) - 
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Number of OR joins metric 

  

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(van Mersbergen, 2013) size 

Number of OR splits metric 

  

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(van Mersbergen, 2013) size 

Number of sequence flows from 

events metric 

  

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

Number of sequence flows from 

gateways metric 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

Number of sequence flows from 

gateways metric 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

Number of sequence flows 

metric 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

Number of start events metric 

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(van Mersbergen, 2013) size 

Number of subprocess metric (H. A. Reijers, Mendling, & Dijkman, 2010) complexity 

Number of XOR gateways (Jan Mendling, 2007) - 

Number of XOR joins metric 

  

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(van Mersbergen, 2013) size 

Number of XOR splits metric 

  

  

  

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) size 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(van Mersbergen, 2013) size 

PDOPout metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

Perfect square metric (Kluza et al., 2014) complexity 

Process cohesion metric 

  

  

  

(Cardoso et al., 2010) cohesion 

(Khlif et al., 2009) cohesion 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(Vanderfeesten et al., 2007) cohesion 

Process coupling metric 

  

  

(Braunnagel et al., 2014) coupling 

(Cardoso et al., 2010) coupling 

(Vanderfeesten et al., 2007) coupling 

PCpl metric (Khlif et al., 2010) coupling 

Restrictiveness estimator metric (Muketha & Ghani, 2010) complexity 

RFC metric (Braunnagel et al., 2014) coupling 

RFP metric (Khlif et al., 2010) coupling 

Separability metric 

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) modularity 
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(Jan Mendling & Strembeck, 2008) - 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

Sequentiality metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) modularity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Sadowska, 2013) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(Laura Sánchez-González, Ruiz, et al., 

2013) 

- 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

SM metric 

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

Structuredness metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) - 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) modularity 

(Jan Mendling & Strembeck, 2008) - 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

Task coupling metric (Khlif et al., 2010) coupling 

TNG metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

TNSF metric (Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

Token split metric 

  

  

  

  

  

  

  

  

(Kluza et al., 2014) complexity 

(Jan Mendling, 2007) - 

(Jan Mendling et al., 2012) complex behaviour 

(Jan Mendling & Strembeck, 2008) - 

(Muketha & Ghani, 2010) complexity 

(H. A. Reijers & Mendling, 2011) - 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 

2013) 

- 

(Laura Sánchez-González et al., 2010) - 

(van Mersbergen, 2013) complexity 

Total coupling metric (Braunnagel et al., 2014) coupling 

Weighted coupling metric (Khlif et al., 2009) coupling 
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  (Khlif et al., 2010) coupling 
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Bijlage 6 

Tabel 18- Overzicht van de initiatieven ter realisatie van procesmodelkwaliteit 

Studies uit de tertiaire literatuurstudie Welk initiatieven om procesmodelkwaliteit te 

realiseren? 

(Rosemann et al., 2001) Means for reaching GoM 

(H. A. Reijers, Mendling, & Recker, 2010) Correctness-by-design 

-static correctness directly guarantees 

behavioural correctness 

-change operations that preserve correctness 

Truthful-by-design 

- process mining 

- natural language processing 

Understandable-by-design 

- 7PMG 

(La Rosa, Wohed, et al., 2011) Patterns to reduce model complexity through 

abstract syntax modifications 

(La Rosa, ter Hofstede, et al., 2011) Patterns to reduce model complexity through 

concrete syntax modifications 

(Krogstie, 2012b) 7PMG 

(Laura Sánchez-González et al., 2012) Gateway complexity rules 

(Jan Mendling et al., 2012) 10PMG 

7PMG 

(Becker et al., 2013) 7PMG 

(Laura Sánchez-González, García, et al., 2013) 7PMG 

(van Mersbergen, 2013) 7PMG 

(Sadowska, 2013) 7PMG 

(Moreno-Montes de Oca et al., 2014) 

  

  

7PMG 

Patterns to reduce model complexity through 

abstract syntax modifications 

Patterns to reduce model complexity through 

concrete syntax modifications 

(Kluza et al., 2014) 7PMG 
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Bijlage 7 

Tabel 19- Overzicht van de significante empirische relaties tussen Q2 en Q3/Q4 

Primaire studie Q2 Q3/Q4 Aard 

relatie 

Gevonden in 

(Jan Mendling, 

2007) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EPC soundness 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Number of nodes metric - (Jan Mendling, 

2007) (Laura 

Sánchez-González, 

García, et al., 2013) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Number of end events metric - 

Number of events metric - 

Number of start events metric - 

Number of activities metric - 

Number of gateways metric - 

Number of arcs metric - 

Number of XOR splits metric - 

Number of XOR joins metric - 

Number of OR splits metric - 

Number of OR joins metric - 

Number of AND splits metric - 

Number of AND joins metric - 

Diameter metric - 

Density metric + 

Connectivity coefficient metric - 

Average gateway degree - 

Max gateway degree metric - 

Depth metric - 

Sequentiality metric + 

Structuredness metric + 

Separability metric + 

Control flow complexity metric - 

Gateway heterogeneity metric - 

Gateway mismatch metric - 

Cyclicity metric - 

Token split metric - 

(J. Mendling, 

Reijers, & 

Recker, 2010) 

Score for 

understandability 

Labeling style  (Soffer et al., 2012) 

(van Mersbergen, 

2013) 

(Figl, Recker, & 

Mendling, 2013) 

Correct answers 

understanding 

Visual emphasis + (van Mersbergen, 

2013) 

  Score for 

understandability 

 Visual emphasis + 

(J Mendling & 

Neumann, 

2007) 

EPC soundness 

 

Number of nodes metric - (Muketha & Ghani, 

2010) (van 

Mersbergen, 2013) 
Separability metric + 

Structuredness metric + 

(J Mendling, 

Neumann, & 

van der Aalst, 

2007) 

  

EPC soundness 

  

  

  

  

Number of nodes - (van Mersbergen, 

2013) 

  

  

  

Number of gateways metric - 

Number of activities metric - 

Number of events metric - 

Diameter metric - 



xxx 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Density metric +   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Coefficient of connectivity - 

Average gateway degree - 

Max gateway degree metric - 

Separability metric + 

Sequentiality metric + 

Structuredness metric + 

Depth metric - 

Gateway mismatch metric - 

Gateway heterogeneity metric - 

Control flow complexity metric - 

Cyclicity metric - 

Token split metric - 

(J Mendling, 

Reijers, & 

Cardoso, 2007) 

  

Correct answers 

understanding 

  

Average gateway degree - (Laura Sánchez-

González et al., 

2010) (van 

Mersbergen, 2013) 

Density metric - 

(Jan Mendling et 

al., 2012) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EPC soundness 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gateway heterogeneity metric - (Jan Mendling et 

al., 2012) (van 

Mersbergen, 2013) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gateway mismatch metric - 

Token split metric - 

Control flow complexity metric - 

Number of start events metric - 

Number of nodes metric - 

Density metric - 

Sequentiality metric + 

Depth metric - 

Max gateway degree metric - 

Coefficient of connectivity - 

Structuredness metric + 

Number of start events metric - 

Separability metric + 

Number of OR splits metric - 

Average gateway degree - 

Cyclicity metric - 

Number of OR joins metric - 

(Jan Mendling & 

Strembeck, 

2008) 

 

Correct answers 

understanding 

  

 

Correct answers theory + (Jan Mendling & 

Strembeck, 2008) 

(Soffer et al., 2012) 

(van Mersbergen, 

2013) 

Separability metric + 

String length - 

Modeling experience + 

(J Mendling & 

Verbeek, 2008) 

Relaxed soundness Number of XOR joins metric - (van Mersbergen, 

2013) Number of OR splits metric - 

Number of start events metric - 

Number of OR joins metric - 

(Rolón, Cardoso, 

& García, 2009) 

Correct answers 

understanding 

Control flow complexity metric - (Soffer et al., 2012) 

Time used to 

answer questions 

Control flow complexity metric - 
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Comprehension 

efficiency 

Control flow complexity metric - 

Correct answers 

modifiability 

Control flow complexity metric - 

Modifiability 

efficiency 

Control flow complexity metric - 

Modifiability time Control flow complexity metric - 

(L Sánchez-

González & 

García, 2010) 

  

Correct answers 

understanding 

Number of nodes metric - (van Mersbergen, 

2013) 

 
Diameter metric - 

Gateway heterogeneity metric - 

Comprehension 

efficiency 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Number of nodes metric - 

Diameter metric - 

Density metric - 

Coefficient of connectivity - 

Average gateway degree - 

Max gateway degree metric - 

Sequentiality metric + 

Depth metric - 

Gateway mismatch metric - 

Gateway heterogeneity metric - 

Modifiability 

efficiency 

  

  

 

Average gateway degree - 

Max gateway degree metric - 

Depth metric - 

Gateway mismatch metric - 

Gateway heterogeneity metric - 

(Laura Sánchez-

González et al., 

2012) 

Comprehension 

efficiency 

  

  

  

Control flow complexity metric - (Laura Sánchez-

González et al., 

2012) 

  

Gateway mismatch metric - 

Gateway heterogeneity metric - 

Average gateway degree - 

Max gateway degree metric - 

Number of gateways metric - 

Modifiability 

efficiency 

Control flow complexity metric - 

Gateway mismatch metric - 

Gateway heterogeneity metric - 

Average gateway degree - 

Max gateway degree metric - 

Number of gateways metric - 

(Sarshar & Loos, 

2005) 

Correct answers 

understanding 

Modeling language   (Soffer et al., 2012) 

(Vanderfeesten 

& Reijers, 2008) 

  

  

  

EPC soundness Cross connectivity metric - (Laura Sánchez-

González et al., 

2010) 

(Laura Sánchez-

González et al., 

2010) 

(Soffer et al., 2012) 

(Sadowska, 2013) 

Correct answers 

understanding 

  

  

Cross connectivity metric 

  

  

- 

  

  





 


