
 
 

Richtlijn naamgevingsconventies 
 

In deze richtlijn wordt aangeven hoe de namen van objecttypen, attribuutsoorten, 

relatiesoorten, mnemonics en groepsattribuutsoorten in het informatiemodel geschreven 

worden. Doel van deze richtlijn is om tot meer eenduidigheid te komen van de 

informatiemodellen die beheerd bij King worden. 

 

Naam Objecttype Is geschreven in hoofdletters 

  Is een unieke naam binnen het informatiemodel  
Deze unieke naam is ook passend ten opzichte van 
objecttypenamen van andere informatiemodellen die in beheer zijn 
bij King. 

  Is gedefinieerd als een zelfstandig naamwoord in enkelvoud 

  Eventueel vooraf gegaan door een bijvoeglijk naamwoord 

 Uitzondering is: VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE 
ORGANISATIE 

Naam attribuut Begint met een hoofdletter en bestaat verder uit  kleine letters 

  De naam van het attribuutsoort moet zodanig gekozen worden dat 
de betekenis duidelijk is, zonder dat bijvoorbeeld de naam van het 
object nodig is. Hieronder volgt een aantal voorbeelden: 
Niet:                                   Wel:    
Identificatie                      Besluitidentificatie 
Omschrijving                    Rolomschrijving 
Bron                                   Kenmerk bron 
Indicatie                            Indicatie opschorting 
 

  Is uniek binnen de context van een object, relatieklasse of 
groepattribuut 

 Het meest specificieke deel van de naam staat vooraan: dus niet 
‘Datum geboorte’, maar wel ‘Geboortedatum’. 

Naam relatiesoort Bestaat uit een werkwoord gevolg door een of meer bijvoegsels 
zonder hoofdletters en streepjes tussen de woorden 

  In enkelvoud 

  In onvoltooid tegenwoordige tijd 

  Zodanig dat objecttype + relatiesoort + objecttype in natuurlijke 
taal te lezen is 

Mnenomic Is uniek binnen het informatiemodel 

 Bestaat altijd uit drie hoofdletters die zoveel mogelijk de naam van 
het objecttype duiden.  

Naam groepattribuutsoort De regels van Naam attribuut gelden hier ook. 
 
Een uitzondering hierop is:  Gerelateerde externe ZAAK 
(RGBZ.ZAAK). 

  Voor intern gebruik in Enterprise Architect: altijd wordt voor 
verduidelijking de naam van het Objecttype toegevoegd, zoals 



 
 

bijvoorbeeld bij:   Afwijkend correspondentie postadres ROL.  
In de rapportage verschijnt de naam zonder het objecttype 
nogmaals te noemen. Een uitzondering hierop is:  Gerelateerde 
externe ZAAK (RGBZ.ZAAK). 

 

 

 

RGBZ: 

Voor RGBZ betekent dit o.a.: 

 

Object 

Groepsattribuutsoort 

Huidige situatie Gewenste situatie / 

Voorstel 

   

BETROKKENE Naam Betrokkenenaam 

 Identificatie Betrokkene-identificatie 

KLANTCONTACT Identificatie Klantcontactidentificatie 

OBJECT Identificatie Objectidentificatie 

 Naam Objectnaam 

ORGANISATORISCHE 

EENHEID 

Naam Organisatorische eenheid 

naam   

 

Overigens verschilt de naamgeving van attribuutsoorten ‘Toelichting’ en ‘Omschrijving’: 

soms wordt alleen ‘Toelichting’ en ‘Omschrijving’ gebruikt en soms wordt dit uitgebreid 

met de naam van het objecttype. 

 

 


