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Achtergrond en doel
Het NK ICT-Archtectuur is gericht op effectieve communicatie van het architectuurontwerp van echte
systemen. Middels goede architectuurbeschrijvingen kunnen we meer en beter van elkaars
praktijkervaringen leren en wordt het vakgebied van ICT architectuur continu verbeterd. In 2007 wordt
voor het NK ICT-Architectuur voor de vierde keer georganiseerd.
Meedoen aan het NK ICT-Architectuur kan door een architectuurbeschrijving in te zenden. Hiermee
wordt niet alleen de ontwikkeling van het vakgebied bevorderd; diverse inzenders van de afgelopen
jaren hebben aangegeven intern (en extern) veel voordeel te hebben behaald uit het beschikbaar
stellen van een goede beschrijving. Bijvoorbeeld instroom nieuwe architecten, betere interne relaties
van de architectuur afdeling, zie verder de ‘waarom sectie’ op de NK website. Verder zal iedere
inzending in 2007 professionele feedback krijgen. Kortom, meedoen aan het NK geeft positieve
energie.

Hoe werkt het NK?
Hieronder zijn de belangrijkste elementen in het NK op een rijtje gezet:
•

Annoncering van het NK
Geen succesvol NK zonder veel inzendingen. Vandaar:
o Stuur uw eigen bijdrage in.
o Mocht u suggesties hebben voor mogelijk interessante inzendingen, stuur deze dan naar
de organisatie – zij zoeken contact met de betreffende organisatie.
o Stuur de Call for Architectures door naar relaties in uw netwerk, zowel architecten als
opdrachtgevers.

•

Vooraanmelden
Mocht u van plan zijn in te gaan zenden, verzoeken wij u dit voor 1 juli 2007 kenbaar te maken aan
de organisatie van het NK. Een beeld van het aantal inzendingen helpt de NK organisatie bij het
plannen van de beoordeling en de presentaties van de inzendingen. Indien gewenst kunnen de
initiatiefnemers u ondersteunen bij het verwezenlijken van uw inzending.

•

Inzenden
De uiterste inzenddatum is 14 oktober 2007. De inzendingen kunnen via e-mail of via de post
worden opgestuurd (een vooraanmelding is overigens geen voorwaarde om in te zenden). Daarbij
gelden de volgende spelregels:
o De inzender van de architectuurbeschrijving geeft toestemming tot publicatie van de
inzending op de website van het NK ICT-Architectuur. De opsteller van de
architectuurbeschrijving blijft vanzelfsprekend eigenaar van de beschrijving.
o Gevoelige informatie kan in nader overleg uit de inzending verwijderd of geanonimiseerd
worden, mits de essentie niet wordt aangetast.
o De inzending wordt vergezeld van een begeleidende brief waaruit blijkt dat de eigenaar van
het object de inzending erkent.
o Bij de inzending moeten de volgende gegevens worden meegeleverd: organisatie
(gebruikende organisatie, of gebruikersgemeenschap), titel inzending en inzender. Deze
gegevens zullen worden opgenomen in de lijst van inzendingen op de website van het NK
ICT-Architectuur. Een eventueel meegestuurde foto van de inzender(s) wordt ook op de
site geplaatst.

•

Jurybeoordeling
Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen en wijst genomineerden en
prijswinnaars aan. De jury kent in principe twee prijzen toe. Eén voor de beste inzending en één
voor de meest inspirerende inzending. Alle inzenders ontvangen feedback van de jury op hun
inzending. De jury vat het algemene oordeel samen in een juryrapport.
De jury is breed samengesteld, waarbij de gezichtspunten als eigenaar/opdrachtgever, beheerder,
gebruiker, architect en infrastructuur door ervaren professionals worden ingenomen. Elk jurylid
geeft een algemeen oordeel en een oordeel vanuit het eigen gezichtspunt.

•

NK sessie op het LAC
De door de jury genomineerde inzenders verzorgen een presentatie in de NK sessie op het
Landelijk Architectuur Congres. Hier vindt ook de prijsuitreiking plaats. Elke genomineerde ontvangt
een oorkonde en de winnaars ontvangen tevens een trofee.

•

Afterparty
In begin 2008 is er een informele bijeenkomst waarin inzenders, juryleden en initiatiefnemers
terugkijken en vooruitblikken.

Waar moeten inzendingen aan voldoen?
Voor inzendingen voor het NK hanteren we de volgende eisen:
•

Aard van het object is vrij
Gevraagd worden architectuurbeschrijvingen van (software intensieve) systemen, dan wel families
van dergelijke systemen, dan wel informatiehuishoudingen van organisaties. De aard van het object
van de architectuurbeschrijving blijft vrij. Zo horen administratieve systemen, embedded systemen,
medische systemen of procesbesturingssystemen tot de mogelijkheden.

•

Het gaat over echte objecten
Systemen die nu gebruikt worden in bestaande organisaties, of in een bestaande
gebruikerspopulatie komen zeker in aanmerking. Systemen die nu ontwikkeld worden komen ook in
aanmerking, mits er een echt ontwikkelproject voor een echte opdrachtgever gaande is. Een
snapshot van de informatiehuishouding van een bestaande organisatie komt ook in aanmerking.

•

Nederlands karakter
Dit dient terug te komen in de bron van de architectuur en/of in de gebruikende organisatie of
gebruikerspopulatie. De inzending hoeft echter niet in het Nederlands te zijn.

•

Alle relevante gezichtspunten passend beschreven
Voor het begrip architectuurbeschrijving volgen wij de geest van de ANSI/IEEE 1471
Recommended Practice. Dat betekent dat we architectuurbeschrijvingen zoeken die een systeem
vanuit alle relevante gezichtspunten beschrijven. Wat relevant en passend is hangt af van het
object, de inzender heeft daar een keuze gemaakt in de beschrijving en de jury zal ook die keuze
beoordelen; mogelijke gezichtspunten daarbij zijn gebruiker, beheerder, opdrachtgever, eigenaar,
ontwikkelaar.

•

Beoordeelbaar in 2 uur
De architectuurbeschrijving is zodanig dat een jurylid in ca. 2 uur tot een afgewogen oordeel kan
komen. Dit stelt eisen aan de toegankelijkheid en omvang van de inzending.

•

De vorm van de beschrijving is vrij.
De jury roept de inzenders op het gebruik van alternatieve media en vormen te overwegen,
bijvoorbeeld films of websites. De limiet van 2 uur blijft hierbij gelden. Voor een complexe vorm is
een uitleg van de vorm sterk aanbevolen.

Belangrijke data
1 juli 2007
14 oktober 2007
5 november 2007
21/22 november 2007

sluitdatum vooraanmeldingen
uiterste inzendingsdatum voor architectuurbeschrijvingen
bekendmaking genomineerden
presentaties door genomineerden en prijsuitreiking tijdens LAC 2007

Contactgegevens en website
Het NK is een initiatief van Jan Turk (ITsucces), Gert Florijn (DNV-CIBIT) en Hans Bot (ABZ).
Nadere informatie over dit initiatief kan worden verkregen op: http://www.nkictarchitectuur.nl.
De website bevat onder meer:
•
samenstelling jury
•
inzendingen en juryrapporten van het NK ICT-Architectuur 2004, 2005 en 2006
•
initiatiefnemers en supporters van het NK ICT-Architectuur
•
tips over het nut van meedoen en omgang met gevoeligheid van de inzending (zie ‘waarom’)
Vooraanmeldingen, inzendingen en suggesties kunnen (fysiek of elektronisch) worden gestuurd aan:
NK ICT Architectuur
Postbus 2
3720 AA Bilthoven
info@nkictarchitectuur.nl

