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everything
connected



Connection Complexity

Identity 
Management & 
Access Control

EncryptionMessage 
Transformation

System A

Protocol
Conversion

Orchestration

Routing
Administration, (chain) 

Monitoring, 
SLA Management

Change (Chain) 
Management

System B
(and C, D, …)



Over Enable U

• Opgericht in 2005 in Amsterdam

• 110+ integratie specialisten

• Gezond, groeiend, COVID-19 resistant

• Innovated

• 350+ actieve klanten

• Industry leader in Nederlandse 
Overheidssector

• 275 gemeenten en locale 
overheden

• 25 centrale overheden

• Groeiend in de onderwijs sector

• Managed Integrations (MI)

• Integration Platform as a Service (iPaaS)

• API Management & API Security



Enable U Customers

Local Government 
(230)

Central Government 
(18)

Education (4) Commercial (15)

ISV’s (12)

Health Care (5)



MORA

• MORA is de referentiearchitectuur voor de MBO-sector die duidelijk maakt hoe een MBO-school
werkt. 

• De referentiearchitectuur geeft inzicht in de processen, applicaties en informatieobjecten en hun 
onderlinge relaties om zo het applicatielandschap op orde te krijgen en het kunnen verbeteren van 
interne processen en de student journey.

• MORA biedt een gemeenschappelijke structuur en taal om samenwerking tussen MBO’s te 
verbeteren en sterker te staan naar leveranciers.

• Bestaat uit 3 basisplaten

Middelbaar beroepsOnderwijs Referentie Architectuur



(1) MORA Hoofdomeinen



(2) Informatie architectuur
In het informatiemodel worden alle informatieobjecten in onderlinge samenhang weergegeven.



(3) Applicaties en Applicatieservices
Alle onderliggende en ondersteunende applicaties en applicatieservices.

Financieel systeem

Kernregistratie systeem studenten (KRS)



MORA Basisplaten



Ook gelaagde referentie architecturen
Even kijkend naar de overheid referentie architectuur

https://joinup.ec.europa.eu/solution/eira
https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gemeentelijke_Model_Architectuur_(GEMMA)

https://commonground.nl/

Central Government

Local Government

https://joinup.ec.europa.eu/solution/eira
https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gemeentelijke_Model_Architectuur_(GEMMA)


Maar…..Common Ground is echt 
een concrete uitwerking van een 
gezamenlijke informatie-
voorziening voor het uitwisselen 
van gegevens om dienstverlening 
en bedrijfsvoering ingrijpend te 
verbeteren.

Data los koppelen van 
werkprocessen en applicaties. 

Data opvragen bij de bron ipv  te 
kopiëren en op te slaan.

Integratie als verbindende laag 
tussen processen en systemen



Uitgewerkt in een 5 lagen model
Common Ground

Integratie als verbindende laag 
tussen processen en systemen



1 Data & 
Applicaties

2 Services & 
API’s

3 Integratie
processen

4 Organisatie 
processen

5 Beveiliging

6 Interactie

Creëren

Privacy & 
Security

by design

Agile

Enterprise 
Architect

Compliancy
Standaarden

DevOps
CI/CD

Beheren

Applicatie-
beheer

(ITIL / ASL)

Publicatie & 
Discovery

(API Portal)

Autorisatie 
en Toegang

Compliancy
Standaarden

Keten-
monitoring

Transport OTAP Hosting PerformanceFunctioneren

Enable U Integratie Model



Toepassing bij Saxion

SIS ODS Educator

ESB (Transformatie naar CDM)

API Gateway (OOAPI endpoint)

SURF OOAPI Gateway

MijnSaxionRoostering

MDS

API Gateway (Connector naar bronnen)



Samenvattend
MORA en Common Ground 

MORA

Informatie modellen

Van MBO’s

2022

Silo applicaties

Veel kopieën van brongegevens

Elke leverancier bepaalt zelf

Één op één koppelingen

Common Ground

Concrete informatie inrichting

Van Gemeenten & Leveranciers

2017

Data los van proces en applicaties

Gegevens ophalen bij dé bron

Vastgestelde API & bericht standaarden

Één op N koppelingen (integratielaag)

Hergebruik/delen van integraties

People, Methods, Technology



Zadkine voorbeeld
Vertaling van proces (MORA) naar implementatie

Koppeling van Eduarte (SIS) en AFAS (Debiteuren beheer)



Wat houdt deze integratie in?

Periodiek ophalen van debiteuren en
facturen uit Eduarte en versturen 
naar AFAS.
Vervanging van handmatige
export/import tussen Eduarte en
Exact.



Hoe pakken we dat aan?

Functionele beschrijving

Technische beschrijving

Ontwikkelen & testen

Oplevering



Waar moet je rekening mee houden?

2 applicaties die elkaars taal 
niet spreken

Push vs pull API's

Wel/geen verplichte velden

Inrichting van de applicaties
(koppeltabellen?)

Batch verwerking

Foutafhandeling (wie, wat, 
wanneer, hoe)



Feedback Zadkine (Aladin)
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