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Samenvatting
Outsourcing van applicatieontwikkeling kent 
op dit moment een lagere volwassenheid dan 
gewenst. In de bestaande aanbestedingsprak-
tijk spelen ratecards met inhuurtarieven een 
centrale rol. Dit zegt niets over de geleverde 
prestaties en daardoor lopen organisaties 
meer businessrisico’s dan nodig is. Bij het 
outsourcen van applicatieontwikkeling treedt 
regelmatig onduidelijkheid op over de scope 
van de te ontwikkelen functionaliteit in de 
software. Aanzienlijke budgetoverschrijdingen 
en een te late levering zijn hierdoor een reëel 
risico. 

Onvoorziene problemen
Organisaties hebben weinig inzicht in de kwaliteit van 
de softwarecode. Hierdoor kunnen ze op een later 
moment tegen onvoorziene problemen oplopen en 
tegen hoge kosten aankijken als de software aangepast 
of uitgebreid moet worden. Om de risico’s rond het 
outsourcen van applicatieontwikkeling beheersbaar te 
houden, is het daarom van belang om activiteiten te 
ondernemen die erop gericht zijn de risico’s binnen een 
aanvaardbaar niveau te houden.

Een belangrijk pijnpunt is dat er in contracten te weinig 
concrete toezeggingen zijn over de productiviteit van 
leveranciers en de geleverde kwaliteit van softwarecode. 

Dat komt omdat bij de onderhandelingen nu de uurta-
rieven voor verschillende rollen vaak centraal staan. De 
leverancier hoeft nauwelijks garanties af te geven over 
de productiviteit van het ontwikkelteam en de kwali-
teit van de softwarecode. Applicatieontwikkeling pakt 
hierdoor meestal duurder uit dan nodig is. Daarnaast 
lopen andere belangrijke businessdoelstellingen gevaar 
doordat risico’s minimaal gemanaged zijn. 

Transparantie
Het sleutelwoord dat hier verandering in kan brengen 
is transparantie. Hoewel er in de IT-industrie heel wat 
key performance indicators worden toegepast, zijn er 
niet veel organisaties die objectieve en gestandaardiseer-
de prestatiecijfers gebruiken om softwareontwikkeling 
door te meten. Dat wil niet zeggen dat het niet moge-
lijk is. Integendeel. Een klantorganisatie moet wel een 
aantal zaken regelen om op deze manier te kunnen wer-
ken. Zo moet de uitvraag in de markt gebaseerd zijn op 
prestatiecijfers rond productiviteit en kwaliteit. Daar-
naast moet er in de uitvraag aangegeven worden dat 
de voortgang van de softwareontwikkeling gemonitord 
zal worden na de gunning. Naast een baseline voor de 
prestaties is het ook raadzaam om het halen van targets 
rond productiviteit en kwaliteit te stimuleren door te 
werken met een bonusregeling.

Supplier Performance Measurement biedt organisaties 
concrete mogelijkheden om betere resultaten te halen 
met het uitbesteden van softwareontwikkeling door 
het leveringsproces van software transparant te maken. 
Na contractering geeft Supplier Performance Measu-
rement uitbestedende organisaties het stuur in handen 
waarmee zij de output van de softwareontwikkeling 
gedetailleerd kunnen volgen en dit kunnen vergelijken 
met de prijs die zij voor deze dienstverlening betalen. 
Dat kan met gestandaardiseerde en objectieve prestatie-
cijfers. Met deze fact based aanpak kunnen organisaties 
aanzienlijke bedragen besparen op hun softwareont-
wikkeling. 
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Kwaliteitsmeting
Die besparing geldt ook voor de eigendomskosten 
van applicaties later in hun levenscyclus. Het risico op 
software met een slechte kwaliteit is te verkleinen door 
tijdens de ontwikkeling continu op de juiste manier de 
vinger aan de pols te houden. Dat gebeurt nu meestal 
door veel te investeren in traditionele vormen van tes-
ten, zoals functionele testen en regressietesten. In som-
mige organisaties gaat hier maar liefst 30 procent van 
het hele softwarebudget aan op. Deze aanpak maakt 
echter alleen niet alle risico’s beheersbaar. Een derde 
van de applicatiestoringen waar eindgebruikers tegen 
aanlopen komt niet voort uit de functies die zij gebrui-
ken in de software, maar komt door structurele gebre-
ken in de softwarecode. Het op functionaliteit gerichte 
testen haalt deze tekortkomingen er niet uit. Door de 
structurele kwaliteit bij de ontwikkeling op een high 
level manier continu uit te peilen kunnen organisaties 
kostbare productiestoringen en andere softwarerampen 
later in de levenscyclus wel vermijden.

Werkbaar
Het meten van de functionele omvang is op dit mo-
ment meestal het werk van gecertificeerde specialisten. 
Deze vorm van doormeten is minder goed werkbaar 
bij de agile ontwikkelmethode waarbij applicaties in 
korte sprints uitgebouwd worden. Sinds 2014 is er een 
internationale standaard (Consortium for IT Software 
Quality en de Object Management Group) voor het 
geautomatiseerd meten van de functionele omvang. 
Dezelfde standaard bevat ook een meetmethode om de 
structurele kwaliteit van de sourcecode objectief vast te 
stellen. METRI heeft een doorlopende Supplier Perfor-
mance Measurement dienst in de markt gezet gebaseerd 
op CAST Software tooling die het mogelijk maakt om 
de functionele omvang vast te stellen en de structurele 
kwaliteit van sourcecode gestandaardiseerd en efficiënt 
te meten. 

Een automatische analyse van de sourcecode maakt het 
doormeten van software ook in een agile context goed 
werkbaar. Zo’n werkwijze biedt klantorganisaties de 
gewenste transparantie in softwareontwikkeling zodat 
zij de beste leverancier kunnen kiezen en kunnen moni-
toren op basis van productiviteit, kosten per objectieve 

unit en kwaliteit. Op deze manier kunnen ze de risico’s 
rond outsourcing van applicatieontwikkeling op een 
aanvaardbaar peil houden en daarnaast veel besparen.
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Softwareontwikke-
ling wordt business 
driver 
Het uitbesteden van IT-voorzieningen en dien-
sten is voor veel organisaties gesneden koek. 
Organisaties outsourcen niet-primaire activiteiten 
aan een of meerdere gespecialiseerde partijen om 
meer armslag voor hun primaire proces te krij-
gen. De motivatie voor uitbesteding heeft vaak 
te maken met concentratie op de primaire dienst-
verlening, de beleving dat de dienstverlening el-
ders goedkoper en met meer kwaliteit ingekocht 
kan worden of dat men kosten variabeler wil 
maken. Gespecialiseerde bedrijven die de beno-
digde kennis en vaardigheden hebben, kunnen de 
uitbestede werkzaamheden tegen lagere kosten en 
met hogere kwaliteit uitvoeren en zijn door hun 
specialisatie in staat om tegelijkertijd hun kennis 
en vaardigheden bij te houden.

Ook het ontwikkelen van software en het onderhoud 
op applicaties wordt door veel organisaties niet tot de 
kerntaken gerekend en uitbesteed aan gespecialiseerde 
IT-dienstverleners. Hoewel de motivatie vaak helder 
op het vizier staat, is lang niet elke IT-uitbestedings-
traject op dit terrein succesvol. Bij het outsourcen van 
applicatieontwikkeling treedt regelmatig onduidelijk-

heid op over de scope van de te ontwikkelen functio-
naliteit in de software. Aanzienlijke budgetoverschrij-
dingen en een te late levering zijn het gevolg. Naast 
het afschrijven van aanzienlijke investeringen heeft 
applicatieoutsourcing ook tot vele rechtszaken geleid 
tussen klanten en hun leveranciers. 
Dit soort risico’s zijn uiterst reëel bij het outsourcen van 
applicatieontwikkeling. Het is daarom van belang om 
activiteiten te ondernemen die erop gericht zijn risico’s 
binnen een aanvaardbaar niveau te houden. In deze 
whitepaper staat de vraag centraal hoe organisaties de 
risico’s van outsourcing van applicatieontwikkeling op 
een werkbare manier beheersbaar kunnen houden.

Verschoven perspectief
Het antwoord op deze vraag begint met het inzoomen 
op deze risico’s rond het uitbesteden van applicatie-
ontwikkeling. Deze zijn groter geworden, omdat het 
belang van IT is toegenomen. Lange tijd werd de IT-af-
deling niet gezien als een onderdeel van het primaire 
bedrijfsproces, maar behandeld als een staffunctie. Dat 
perspectief is op dit moment op zijn kop gezet. Door 
de sterke opkomst van de digitaliseringstrend in de eco-
nomie is het voor veel organisaties cruciaal om zo snel 
mogelijk nieuwe functionaliteit te ontsluiten van hun 
klanten. Software is een ‘business enabler’ bij uitstek 
geworden. Dit heeft de keuze voor de juiste leveran-
cier voor softwareontwikkeling een stuk belangrijker 
gemaakt en de risico’s alleen maar groter gemaakt. 
Door dit toegenomen belang zou je verwachten dat 
tijdens ‘Requests for Informantion’ (RfI) en ‘Request 
for Proposals’ (RfP) risicobeheersing bij het outsourcen 
van Application Development (AD) veel meer aandacht 
zou krijgen. Dat is niet het geval. In het overgrote deel 
van de gevallen wordt er niet of nauwelijks aandacht 
besteed aan objectief meetbare zaken als productiviteit, 
kostenniveau en de ontwikkelsnelheid van de leveran-
cier en aan de kwaliteit van de opgeleverde software. 
Sterker nog, in veel tenders wordt voor softwareont-
wikkeling alleen gevraagd naar een ratecard (uurtarief) 
voor (groepen van) functies en rollen in een ontwik-
kelteam. Dit lijkt een goede basis om leveranciers met 
elkaar te vergelijken. Maar bij deze uitvraag gaat de 
markt in zijn geheel voorbij aan de output die een uur 
softwareontwikkeling oplevert. De productiviteit van 

1
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leveranciers is alleen met elkaar te vergelijken als ze 
een statement maken over de hoeveelheid software die 
in een bepaalde tijd opgeleverd kan worden en welke 
kwaliteitsgaranties ze afgeven over hun 
softwareontwikkeling.

Output en kwaliteit meten
Softwareontwikkeling is voor veel organisaties een 
blackbox. Over de precieze werking en de details van 
de inhoud bestaat geen zekerheid. Om die reden lijken 
het tempo en de kwaliteit van softwareontwikkeling 
abstracte zaken die moeilijk meetbaar zijn. Daarom bij 
deze een vergelijking uit het dagelijks leven. Wie zou 
u liever inhuren als u uw huis zou willen laten verven: 
een vakman met een uurtarief van 50 EUR die super-
netjes 20 m2 per uur kan verven of een klusjesman met 
een uurtarief van 40 EUR die 10 m2 per uur verft en 
daarbij strepen achterlaat op aanpalende muren die 
niet geverfd hoeven de worden. De vakman schildert 
een huis van 200 m2 met een doorlooptijd van 10 uur. 
De klusjesman doet er 16 uur over. Dit voorbeeld laat 
zien dat het verschil in de output niet alleen bepalend 
is voor de kosten. De kwaliteit en de snelheid waarmee 
het opgeleverd wordt zijn ook bepalend. 

Bij het uitbesteden van applicatieontwikkeling is het 
voor organisaties van groot belang om in de aanbeste-
ding gevoel te krijgen bij de geschiktheid en bekwaam-
heid van de inschrijvende leveranciers. Daarnaast is 
het na gunning van het contract ook belangrijk om 
grip te blijven houden op de prestaties van de leveran-
cier. Het op een gestandaardiseerde manier meten van 
de output van softwarerealisatie is hiervoor essentieel. 
Hier gaat het in de praktijk vaak mis. De IT-industrie 
is nog niet volwassen genoeg om de output van teams 
voor softwareontwikkeling op een gestandaardiseerde 
en consistente manier te meten. Dit wil niet zeggen dat 
het niet kan. Er zijn mogelijkheden te over. Het ont-
breekt vaak aan de kennis en het besef van de nood-
zaak om prestatiemeting van applicatie-outsourcing in 
de praktijk toe te passen. 

In het vervolg van deze whitepaper laten we zien hoe 
organisaties door het uitvragen van gestandaardiseer-
de software METRIcs op een effectieve manier hun 
softwareontwikkeling kunnen uitbesteden en daarbij 
een goed onderbouwde keuze kunnen maken voor 
wat betreft de voor hun meest waardevolle leveran-
cier. Naast kosten is ook kwaliteit een belangrijk issue 
om de risico’s van softwareontwikkeling te kunnen 
beheersen. De structurele kwaliteit van software 
bepaalt voor een belangrijk deel de kosten in de latere 
levenscyclus van een applicatie. De onderhoudbaar-
heid van de software heeft daarom een directe relatie 
met de totale eigendomskosten. 

Na selectie zijn de prestaties van leveranciers objectief 
te meten en gezamenlijk vastgestelde doelstellingen 
rond productiviteit, kosten, kwaliteit en snelheid 
daadwerkelijk te halen. Het resultaat is meer functio-
naliteit voor hetzelfde budget en verbeterde kwaliteit 
van de applicaties, die weer leiden tot lagere onder-
houdskosten. Zijn dit soort gewenste uitkomsten van 
outsourcing van applicatieontwikkeling dan niet stan-
daard in de markt? Zeker niet, want de volwassenheid 
op het gebied van prestatiemeting van softwareontwik-
keling is relatief laag. Het kan in ieder geval een stuk 
beter, zoals we in het volgende hoofdstuk laten zien.
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Productiviteit 
concreet maken
Voor het verkrijgen van inzicht moet je meer 
doen dan voorheen. Dat geldt ook voor het 
meten van de productiviteit van software-
ontwikkeling. Als economisch begrip wordt 
onder het meten van productiviteit verstaan 
het meten van een resultaat in relatie tot de 
inbreng. Wat voor output heeft een bepaalde 
input opgeleverd, waarbij kwantificering van 
de productiviteit alleen mogelijk is als een 
bepaalde hoeveelheid productie in geld of in 
natura gemeten gedeeld kan worden door een 
maatstaf voor de arbeid die deze productie 
kost. De input meten is relatief eenvoudig in de 
IT. Dat is normaal gesproken het aantal uren 
dat iemand of een team nodig heeft om een 
bepaald resultaat of een gestelde doelstelling af 
te ronden. Zo kun je van een sprint in een agile 
softwareontwikkelingsproject relatief eenvou-
dig het aantal uren vaststellen dat in de afron-
ding van een sprint gestopt is.

Het meten van de output van softwareontwikkeling is 
een stuk lastiger vast te stellen. Daar waar de output 
van de schilder nog relatief eenvoudig kan worden vast-
gesteld door het aantal vierkante meters muur te meten, 
daar is het in de softwareontwikkeling een stuk lastiger. 
Hoe meet je de output van werkende software? In 

sommige bedrijven meet men de output door het aantal 
regels code te tellen dat is ontwikkeld. Het aantal regels 
softwarecode verschilt alleen van persoon tot persoon. 
Daarnaast is het aantal regels code ook afhankelijk 
van de programmeertaal die wordt gebruikt en is het 
heel eenvoudig om meer regels code te maken dan 
strikt noodzakelijk is voor het leveren van de gevraag-
de functionaliteit. Als je een leverancier gaat betalen 
op basis van prijs per regel softwarecode, dan weet je 
een ding zeker: je krijgt meer regels softwarecode dan 
strikt noodzakelijk. Deze ballast heeft ook nog eens zijn 
impact op de kwaliteit. Deze praktijk leidt dan ook tot 
een doodlopende weg in de IT-industrie.

Productiviteit van softwareontwikkeling
Hoewel er in de IT-industrie heel wat key performance 
indicators toegepast worden, zijn er niet veel organisa-
ties die objectieve en gestandaardiseerde METRIeken 
gebruiken om de productiviteit, efficiency, snelheid 
en kwaliteit van softwareontwikkeling te meten. De 
belangrijkste reden daarvoor is inmiddels geschetst. 
Het blijkt moeilijk te zijn voor veel organisaties om de 
output van softwareontwikkelingsprojecten te meten. 
Een andere reden is dat veel organisaties niet de vol-
wassenheid hebben om de productiviteit en de kwaliteit 
van ontwikkelteams te meten. Verreweg de meeste 
organisaties weten niet eens dat dit mogelijk is. Soms 
zijn er in het verleden wel pogingen ondernomen om de 
productiviteit te meten en is dit mislukt, met name om-
dat de organisatie op een te laag volwassenheidsniveau 
acteert en daarom niet in staat is op een gestructureerde 
manier te meten en data vast te leggen. 

Aan de aanbodkant is er meer kennis. De grotere IT-dienstver-
leners gebruiken methoden als functiepunt analyse, relevante 
informatie uit eerdere projecten en bewezen data gebaseerde 
modellen als SEER-SEM of QSM SLIM Estimate om hun 
projecten met een vaste deadline of prijs op een accurate 
manier te begroten. Bedrijven als IBM, HP, HCL, Cognizant, 
TechM, CGI en Capgemini weten precies wat hun gemiddelde 
productiviteit is in welke omgevingen. Zij zijn hiermee in staat 
om nieuwe projecten bij onbekende klanten accuraat te begro-
ten. Als de klant er niet om vraagt, zullen ze hun productivi-
teitscijfers alleen niet zomaar delen. En de klant vraagt er niet 
om door onbekendheid met de materie. 
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Tariefkaart voor uren
De klant vraagt in de huidige opzet van aanbestedin-
gen meestal om zogenaamde ratecards. In veel RFP’s 
wordt aan inschrijvers gevraagd een tariefkaart in 
te vullen, waarin de uurtarieven voor verschillende 
functies en rollen in het ontwikkelteam opgesomd 
staan. Een voorbeeld van zo’n tariefkaart is in fi guur 
1 te zien. 
Op deze manier de uurtarieven uitvragen lijkt op het 
eerste gezicht een goede objectieve selectie mogelijk 
te maken. Als je dit voor meerdere leveranciers doet, 
heb je tenslotte uurtarieven die op het eerste gezicht 
optimaal met elkaar te vergelijken zijn. Maar schijn 
bedriegt. Want ontwikkelen bijvoorbeeld junior 
ontwikkelaars van verschillende inschrijvers evenveel 
software binnen een bepaalde tijd en heeft deze soft-
ware dezelfde kwaliteit?

Het belang van productiviteitsmeting
Een belangrijk ingrediënt voor succes zijn betere af-
spraken met leveranciers. Als er adequate afspraken te 
maken zijn over de prijs en de kwaliteit van de dienst-
verlening, dan zijn risico’s beheersbaar te maken. In 
de praktijk zit er een groot verschil in productiviteit en 
kwaliteit tussen mensen, teams en organisaties. Als die 
fl uctuatie geen onderdeel is van het doormeten van de 

productiviteit, is een vergelijking tussen leveranciers 
een kansloze onderneming. Het voorbeeld over de 
schilders is in dit geval sprekend. De ene vakman verft 
een huis van 200 m2 in 10 uur tijd voor een tarief van 
50 euro. De klusjesman doet er 12 uur over, vraagt 
40 euro per uur en werkt ook nog eens slordig. Een 
rekensom laat zien dat de vakman uiteindelijk meer 
waar voor het geld biedt, doordat hij sneller en nauw-
keuriger is. Ook al ligt zijn uurtarief hoger, hij is toch 
de beste keus.

Nu even terug naar softwareontwikkeling. Net als bij 
het schilderen waarbij de tijd per vierkante voor het 
vaststellen van de output is, heeft ook de IT-industrie 
een enorme behoefte aan een objectieve, meter een goe-
de graadmeter herhaalbare, consistente internationale 
standaard voor het meten van de softwareontwikkeling. 
Het goede nieuws is dat deze standaard er al vrij lang 
is. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
is de methode functiepunt analyse uitgewerkt om de 
productiviteit van softwareontwikkeling te meten. Deze 
standaard meet kort gezegd de functionaliteit die een 
gebruiker aangeboden krijgt in een applicatie los van de 
ontwikkelmethode en ongeacht de benodigde techni-
sche implementatie en onderliggende requirements om 
de software goed te laten functioneren.

Figuur 1. Voorbeeld Tariefkaart Bij De Uitvraag Van Softwareontwikkeling. Bedragen In Euros Bron: METRI

Functiebeschrijving Skill level Onshore uurtarief Nearshore uurtarief Offshore uurtarief
UX designer Junior � 77,53  � 43,13  � 16,50

UX designer Medior  � 85,37  � 51,07  � 21,25

UX designer Senior  � 98,67  � 63,70  � 26,13
Ontwikkelaar Junior  � 67,63  � 35,25  � 16,76 

Ontwikkelaar Medior  � 78,43  � 37,26  � 21,03
Ontwikkelaar Senior  � 91,16  � 42,30  � 26,06
Test specialist Junior  � 63,64  � 37,64  � 18,00
Test specialist Medior  � 73,11  � 52,74  � 21,00

Test specialist Senior  � 79,84  � 66,05  � 24,50

Test Manager Medior  � 94,66  � 55,13  � 23,00

Test Manager Senior  � 108,94  � 68,61  � 30,00

Project Manager Medior  � 101,02  � 72,88  � 26,62

Project Manager Senior  � 121,44  � 85,12  � 32,95

Enterprise Architect Medior  � 129,33  � 75,32  � 28,00

Enterprise Architect Senior  � 157,50  � 91,26  � 42,57
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Het slechte nieuws is dat deze standaard door ver-
schillende oorzaken in diskrediet en de vergetelheid is 
geraakt en minder gebruikt wordt dan wenselijk is. Bij 
veel mensen die de term functiepunten horen zullen 
zich gelijk afvragen of deze meetmethode inmiddels niet 
verschillende keren ingehaald is door nieuwe vormen 
van softwareontwikkeling. Net zoals de vierkante 
meter bij schilderwerk nog steeds relevant is ook al 
zijn er nieuwe materialen en manieren om te schilderen 
zo is ook de functiepunt in de IT-industrie een mee-
teenheid die losstaat van de gehanteerde techniek. De 
functiepunt is een maat voor omvang en het meten van 
de gerealiseerde omvang in functiepunten is nog steeds 
de beste manier om de output van softwareprojecten 
gestandaardiseerd en objectief vast te stellen. Best-in-
class organisaties bijvoorbeeld hebben in Java-projecten 
gemiddeld zo’n 5 uur nodig om een functiepunt eenheid 
software op te leveren. Worst-in-class leveranciers 
hebben in vergelijkbare projecten soms wel 50 uren 
nodig om een functiepunt software klaar te hebben. Als 
klantorganisatie wil je natuurlijk zicht krijgen op die 
productiviteit tijdens het selectietraject, zodat je meer 
kunt zien dan de uurtarieven om goed in te kunnen 
schatten wat voor vlees je in de kuip hebt.

Een adequate meeteenheid voor output
Door de jaren heen zijn er veel initiatieven geweest 
om software te meten. Zo zijn er hulpmiddelen die het 
aantal regels softwarecode inventariseren. Bij agile soft-
wareontwikkeling wordt vaak gewerkt met storypoints.

Regels softwarecode
De meest gebruikte methode is van oudsher het tellen 
van het aantal regels source code dat in een project 
is gerealiseerd. Deze methode is populair omdat deze 
meting eenvoudig uit te voeren is, aangezien de meeste 
ontwikkeltools het aantal regels code geautomatiseerd 
meten. Het aantal regels code is dus eenvoudig vast 
te stellen en er is geen of nauwelijks specifieke kennis 
nodig om dit te doen. 

Deze manier om de output te meten van softwareont-
wikkeling is discutabel, omdat er geen gestandaar-
diseerde definitie van ‘source line of code’ bestaat. 
Er zijn ook verschillende soorten zoals bijvoorbeeld 

physical (alle fysieke regels), logical (alleen state-
ments) en effective source lines of code (exclusief 
commentaar). Verschillende tools komen hierdoor tot 
soms compleet verschillende meetresultaten als de-
zelfde softwarecode wordt gemeten. Daarnaast is het 
zoals gezegd ook nog mogelijk om het aantal regels 
code relatief eenvoudig te manipuleren, als je weet dat 
er financiële of andere consequenties kleven aan het 
aantal regels code. 
Om dit te illustreren geven we dit simpele voorbeeldje 
in Javascript.

var names = new Array();
names[0] = “John”;
names[1] = “Peter”;
names[2] = “Sarah”;

De meeste hulpmiddelen voor het tellen van regels 
zullen in dit fragment van softwarecode vier fysieke 
regels tellen. Dezelfde functionaliteit is ook in één 
regel te verwerken door het anders te formuleren:

var names = [“John”, “Peter”, “Sarah”];

Meer regels softwarecode is ook niet per se beter. Want 
meer regels betekent vaak ook meer onderhoud. Min-
der code is ook niet altijd beter. Soms wordt de code 
dan juist minder onderhoudbaar, waardoor de kosten 
voor beheer juist hoger uitvallen. Het meten van de 
output van software van leveranciers aan de hand van 
regels softwarecode is om deze redenen geen goed idee.

Story points 
Een andere omvangmaat die tegenwoordig veel wordt 
gebruikt in agile/scrum teams is de story point. Story 
points worden door teams toegewezen aan backlog 
items. Het aantal story points geeft aan hoeveel werk 
het gaat kosten om een bepaald backlog item te rea-
liseren zodat het voldoet aan de ‘definition of done’ 
vergeleken met het ontwikkelwerk wat het team eerder 
uitgevoerd heeft. Het aantal story points is dus een 
graadmeter voor de inspanning en sterk afhankelijk 
van de context waarin het gebruikt wordt. Buiten de 
context van een specifiek team zijn prestatiecijfers die 
gebaseerd zijn op story points betekenisloos. Dit maakt 
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het tot een subjectieve eenheid, die niet is gestandaardi-
seerd en die niet herhaalbaar en consistent te meten is 
over verschillende teams, leveranciers en ontwikkelme-
thodes. Story points zijn daarom ook geen goede basis 
voor contracten tussen klant en leverancier. 

Functiepunten
Er bestaat op dit moment nog steeds maar één objec-
tieve, herhaalbare, consistente en daarmee verdedig-
bare manier om de omvang van software te meten op 
een manier die ook goed in contracten te gebruiken 
is. Dat is de ISO/IEC standaard voor functional size 
measurement (ISO/IEC 14143), die op dit moment 
uitgewerkt is in vijf verschillende methodes: IFPUG en 
Nesma, COSMIC, Mark II en FiSMA.

Om uit te leggen waarom functiepunten minder ge-
bruikt worden en hoe hier toch een impuls aan te ge-
ven is, duiken we eerst in de geschiedenis. In de jaren 
’60 en ’70 van de 20e eeuw ontwikkelde IBM nieuwe 
programmeertalen zoals APL, PL/S en PL/I. Het be-
drijf wilde aantonen dat het gebruik van deze nieuwe 
programmeertalen tot een hogere productiviteit zou 
leiden van de programmeurs die ermee werkten. Toen 
ze de productiviteit gingen meten van de nieuwe pro-
grammeertalen vergeleken met de al langer gebruikte 
assembly compilers, bleek dat hoewel het minder tijd 
kostte om functionaliteit te realiseren in bijvoorbeeld 
PL/S, het aantal regels code in assembly per maand 
nog steeds hoger lag.
 
Doordat de gangbare manier om de productiviteit 
gebaseerd was op het aantal regels softwarecode kon 
IBM de claim van een hogere productiviteit in nieuwe 
programmeerhulpmiddelen niet hardmaken. Om die 
reden wilde het concern een nieuwe meetmethode 
realiseren die liet zien dat hun nieuwe programmeerta-
len programmeurs wel degelijk productiever maakten. 
Daarvoor was wel een nieuwe meetmethode nodig die 
losstond van de gebruikte programmeertalen en het 
onderliggende platform. 

In 1975 heeft IBM, in de persoon van Alan Albracht, 
de methode functiepunt analyse ontwikkeld. In 1978 
werd deze methode in het publieke domein geplaatst, 
zodat ook andere organisaties ermee konden werken. 
Sindsdien is de methode in de jaren tachtig en negentig 
internationaal steeds meer toegepast, vooral bij orga-
nisaties die op een hoger volwassenheidsniveau acteren 
door prestatiemeting en continue procesverbetering. Er 
zijn een aantal overheden wereldwijd die functiepunt 
analyse verplicht stellen bij het outsourcen van applica-
tieontwikkeling. Internationale gebruikersorganisaties 
als IFPUG, maar vooral ook het van oorsprong Neder-
landse Nesma, dat tegenwoordig ook internationaal 
georiënteerd is, onderhouden hun respectievelijke 
standaarden voor functiepunt analyse, zorgen voor 
gecertifi ceerde functiepunten analisten en publiceren 
regelmatig handleidingen of gidsen hoe nieuwe vormen 
van software te meten zijn en hoe functiepunten het 
beste in te zetten zijn in contractonderhandelingen.

Figuur 2. De Vijf  Componenten Waar Functiepunten Op Gebaseerd 
Zijn. Bron: Tutorialspoint.com
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Component Omschrijving

Externe input

Elke unieke input in een softwaresys-
teem van buitenaf, is te zien als een 
externe input. Bij functiepunten wordt 
de uniciteit van deze invoer gemeten, 
aangezien elke unieke input zijn eigen 
formaat moet hebben. Deze inputs 
kunnen zowel gegevens als controle 
parameters betreffen.

Externe output

Alle vormen van output die door het 
softwaresysteem worden gegenereerd 
tellen mee in deze categorie functie-
punten. Een vorm van uitvoer wordt 
als uniek bestempeld als het output 
formaat of de verwerking uniek zijn.

Interne logische 
bestanden

Elk softwaresysteem heeft interne 
bestanden nodig om functionele infor-
matie in vast te leggen en om goed te 
kunnen functioneren. Deze bestanden 
bevatten de logische informatie uit 
het systeem. Deze logische gegevens 
kunnen zowel functionele als sturings-
informatie betreffen.

Externe interface 
bestanden

Een applicatie kan het nodig hebben 
om data te delen met externe soft-
ware of om een bestand door te geven 
om een verwerking te ondergaan of 
als een parameter te dienen in een 
ander systeem. Al deze bestanden 
worden gemeten als externe interface 
bestanden.

Extern verzoek

In een extern verzoek worden input en 
output gecombineerd als een gebruiker 
gegevens verstuurt naar een extern 
systeem en dit systeem antwoordt met 
een antwoord op dat verzoek. De com-
plexiteit van zo’n query is meer dan de 
input en de output. Zo’n query is uniek 
als het formaat en de data uniek zijn.

Toch is deze methode bepaald nog geen doorsnee 
methode die bij de outsourcing van applicatieont-
wikkeling gebruikt wordt. Hoe komt dat? Dat komt 
allereerst omdat functiepunten meestal beperkt 
toegepast worden en niet op een manier die toepas-
baar is bij het contracteren van leveranciers voor 
softwareontwikkeling. De meeste organisaties die hun 
IT beter organiseren beginnen met het verbeteren van 
hun begrotingsproces. Door beter in te schatten wat 
de realisatie kost en wanneer dit af zou kunnen zijn, 
verhoogt de succesratio’s van projecten. Het verschil 

tussen een begroting en de realisatie van projecten is 
vaak relatief eenvoudig vast te stellen. Met relatief 
weinig inspanning en middelen is de realiteitswaar-
de van opgeleverde begrotingen sterk te verbeteren. 
Een functiepunt analyse is hier goed bij te gebruiken. 
Initieel wordt deze meetmethode voor dit doeleinde 
toegepast. Helaas blijft het hier vaak bij. 

Dat komt ook omdat het toepassen van functiepunten 
in begrotingen voor realisatie geen sinecure is. Zeker 
als het gaat om het begroten van projecten, is het best 
lastig om functiepunt analyse toe te passen, zelfs met 
de afgeleide methodes als Indicatieve FPA en globale 
FPA zoals die door Nesma worden aangeboden, spe-
ciaal om zeer vroeg tot vroeg in een softwarerealisatie 
project te gebruiken. Dat komt omdat functionele 
specifi caties zoals deze bijvoorbeeld in een functioneel 
ontwerp verwerkt zijn of opgetekend als user stories 
onderdeel uitmaken van een product backlog van vol-
doende kwaliteit moeten zijn om een goede inschat-
ting van het aantal functiepunten te kunnen maken. 
De functiepunt analist moeten aan de hand van deze 
specifi caties concreet maken welke functionaliteit er in 
de software moet worden gerealiseerd om een goede 
inschatting van de omvang en de benodigde inspan-
ning te kunnen maken. 

Functiepunten kregen van velen het stempel on-
bruikbaar, omdat deze methode een nauwkeurige 
documentatie van de software vereist. Documentatie 
is vaak een ondergeschoven kindje in softwareontwik-
keling. Dat geldt zeker voor de agile wereld waarin 
alles draait om ‘user stories’ en ‘agile delivery’. Vaak 
bestaat de neiging om projectverantwoording en 
documentatie als achterhaald en overbodig te bestem-
pelen. In het gedachtengoed van het scrummen zoals 
dat terug te vinden is in het Agile Manifesto is het 
documenteren van software tenslotte ondergeschikt 
gemaakt aan het daadwerkelijk in productie brengen 
van software. “Daarom verkiezen we werkende soft-
ware boven allesomvattende documentatie”, is in het 
manifest voor agile softwareontwikkeling te lezen.

Figuur 3. Uitleg Van De Vijf  Componenten Waar Functiepunten Uit 
Bestaan.
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Deze stellingname heeft meer te maken met het af-
zetten tegen een overmaat aan specifi ceren zoals die 
in de watervalmethode toegepast werd dan met het 
feit dat documentatie bij agile programmeren over-
bodig is geworden. Productbeschrijvingen volgens de 
Prince2-methode zijn nog steeds relevant zeker in een 
groot project en verplicht te stellen als criterium voor 
oplevering in de ‘defi nition-of-done’. Hetzelfde geldt 
voor documentatie rondom het voortbrengingsproces 
of beheer van de softwarecode. 

Door dit een verplicht criterium te maken waaraan na 
iedere sprint voldaan moet zijn om de sprint als afge-
rond te bestempelen, kan het ook voor andere doel-
einden toegepast. Wat dat betreft draagt documentatie 
juist bij aan het wendbaar maken van een project. In 
de IT is het vrij gangbaar, zelfs in waterval omgevin-
gen, dat requirements pas in detail worden uitgewerkt 
nadat een begroting opgesteld is en nadat een contract 
is afgesloten.

Daarnaast is het zo dat voor een functiepunt analyse 
gecertifi ceerde experts nodig zijn. Dit is een schaarse 
expertise waar lang niet iedere organisatie eenvoudig 
over kan beschikken. En dan is er nog het feit dat 
het lastig is historische data op te bouwen. Organi-
saties moet de discipline hebben data van afgeronde 
projecten gestructureerd vast te leggen, te analyse-
ren, eventueel te normaliseren en op te slaan in een 
database. De eigen metingen zijn ook te vergelijken 
met een projectendatabase als die van de International 
Software Benchmarking Standards Group (ISBSG). 
Het opbouwen van eigen data geeft vrijwel altijd beter 
onderbouwde en daarmee meer betrouwbare begro-
tingen en daarmee lagere risico’s tijdens de realisatie.
Het loont om te investeren in prestatiemeting van 
softwareontwikkeling en te werken met gecertifi ceer-
de functiepunt analisten en data op te bouwen van 
afgeronde projecten met behulp van professionele 
begrotingstools. Steve McConnell geeft in zijn boek 
‘Software Estimation – demystifying the black art’ een 
mooi voorbeeld van Boeing. Door relevante projectge-
gevens te verzamelen en deze toe te passen bij de ver-
betering van projectbegrotingen was de vliegtuigbou-
wer in staat om de foutmarge bij projectbegrotingen 

enorm te reduceren zoals in fi guur 2 te zien is. Het in 
de IT-industrie gebruikelijke Capability Maturity Mo-
del is een model dat aangeeft op welk niveau de soft-
wareontwikkeling van een organisatie zich bevindt. 
Het model onderscheidt vijf niveaus. Bij niveau 1 
pakken organisaties problemen ad hoc aan als ze zich 
voordoen. Pas vanaf niveau vier wordt de kwaliteit 
van het ontwikkelproces gemeten zodat het ook bij te 
sturen is. Aan het minimaliseren van de foutmarge is 
te zien dat de volwassenheid in het begrotingsproces 
een organisatie veel verder kan brengen. 

De issues die gelden voor het begroten van projecten 
zijn deels ook aanwezig bij het meten van de perfor-
mance van afgeronde projecten. De omvang van het 
project moet op een accurate manier worden vastge-
steld en ook hier zijn gedetailleerde functionele speci-
fi caties nodig en gecertifi ceerde functiepunt analisten 
die de functionele omvang kunnen bepalen. Hierbij 
komt er nog een extra complicatie om de hoek kijken. 
Eventuele wijzigingen in de functionaliteit tijdens het 
project moeten worden meegenomen in de gereali-
seerde project omvang. Het vaststellen van de juiste 
omvang is dus een handmatige activiteit waar ook nog 
eens gemakkelijk fouten insluipen.

Veel organisaties hebben al eens geprobeerd om func-
tiepunt analyse te implementeren, maar liepen daarbij 
tegen problemen aan waardoor de toepassing niet aan 
de verwachtingen voldeed en de implementatie het 
stempel mislukt kreeg.  

Figuur 4. Reductie In De Foutmarge Van Projectbegrotingen Bij 
Boeing. Bron: Steve Mcconnell
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Bottlenecks bij functiepunten

1. De organisatie is niet volwassen genoeg om een gestruc-
tureerd proces te implementeren.

2. De specificaties zijn niet voldoende gedetailleerd en 
compleet om FPA goed uit te kunnen voeren en het 
blijkt moeilijk om in de praktijk betere documentatie 
op te leveren. .

3. Het is moeilijk om gecertificeerde functiepunt analisten 
in te huren. Door de benodigde kennis en certificerin-
gen is dit een echt specialisme. Het is vaak lastig om 
eigen personeel hierin afdoende te scholen.

4. De eerste resultaten zijn pas na langere tijd (6 maanden 
tot een jaar) zichtbaar.

 Kortom, veel organisaties hebben het al eens gepro-
beerd en gefaald en zijn daarom op zoek naar andere 
methoden. Dat is ook een van de redenen waarom func-
tiepunt analyse in de industrie helaas het imago heeft 
bezorgd dat deze methode in theorie zijn waarde heeft 
maar in de praktijk niet goed werkt. 

Geautomatiseerd meten van 
functiepunten
Sinds 2014 is er een internationale standaard voor het 
geautomatiseerd meten van functiepunten op basis 
van source code gepubliceerd door het Consortium 
for IT Software Quality (CISQ) en de Object Manage-
ment Group (OMG). Deze standaard is gebaseerd op 
de IFPUG en Nesma standaarden voor functiepunt 
analyse en geeft vergelijkbare resultaten met hand-
matig uitgevoerd metingen in deze twee methodes. 
Het is niet alleen mogelijk de functionele omvang van 
de applicatie te meten, maar ook de functiepunten 
die in een bepaalde sprint of release zijn toegevoegd, 
gewijzigd of verwijderd. Dit maakt het toepassen van 
geautomatiseerd functiepunt analyse optimaal inzet-
baar voor het meten van de output van softwarepro-
jecten. Na de eenmalige inrichting van de tooling, kan 
de functionele omvang iedere keer als dit is gewenst 
worden vastgesteld. Bijvoorbeeld na iedere sprint, of 
na iedere release.

Dit is nu precies de innovatie waar de IT-industrie al zo 
lang op heeft gewacht. Het wordt nu eenvoudiger om de 
output van softwarerealisatie projecten gestandaardiseerd, 
objectief, herhaalbaar en consistent te meten, zonder dat 
er gebruik hoeft worden gemaakt van soms incomplete 
en matig gedetailleerde documentatie en van schaarse (en 
vaak dure) functiepunt analisten die voor vrijwel iedere 
meting meerdere dagen zoet zijn. In de volgende fi guur is 
terug te zien in welke situaties het geautomatiseerd meten 

De praktijk rond de inzet van functie punt analyse 
heeft alleen bepaald niet stilgestaan. Sinds kort is er 
een manier beschikbaar die veel van de bezwaren 
rond handmatige functiepunt analyse wegneemt. Er 
zijn methodes en hulpmiddelen beschikbaar geko-
men in de markt die het meten van functiepunten in 
gerealiseerde software kunnen automatiseren door de 
source code te analyseren. Naast het vaststellen van 
de omvang biedt deze werkwijze ook de mogelijkheid 
om de kwaliteit van de software afdoende te bekijken. 
Dit zou weleens een goede manier kunnen zijn om 
de bestaande risico’s in applicatie-outsourcing op een 
effectieve manier te adresseren.

Bij andere situaties duurde het lang om de resultaten 
van functiepunt analyse hard te maken. Gebrek aan 
sponsorship van seniormanagement zorgde er vervol-
gens voor dat functiepunt analyse een activiteit werd 
die vroegtijdig beëindigd werd als er ergens bezuinigd 
moest worden.

Figuur 5. Gartner Hypecycle Voor Functiepunten.
Bron: Charles Symons
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van functiepunten een interessante optie is en wanneer het 
handmatig meten van functiepunten het beste is.
Met de komst van automated function points wordt 
het voor organisaties eenvoudiger om de juiste leve-
rancier te selecteren door het uitvragen van gestan-
daardiseerde toezeggingen ten aanzien van de presta-
ties in de RFP-fase, het op de juiste manier beoordelen 
van deze toezeggingen en door toepassen van Supplier 
Performance Measurement na de gunning van de 
opdracht. Dit leidt tot meerdere voordelen en moge-
lijk grote kostenbesparingen zoals we in het volgende 
hoofdstuk zullen laten zien.

Het geautomatiseerd meten van de functionele om-
vang is dus vooral nuttig voor het vaststellen van de 
gerealiseerde omvang na afl oop van een sprint, release 
of project. Voor het begroten van nieuwe projecten is 
het nog steeds nodig de functionele specifi caties hand-
matig vast te stellen.

Met de komst van automated function points wordt 
het voor organisaties eenvoudiger om de juiste leve-
rancier te selecteren door het uitvragen van gestan-
daardiseerde toezeggingen ten aanzien van de presta-
ties in de RFP-fase, het op de juiste manier beoordelen 
van deze toezeggingen en door toepassen van Supplier 
Performance Measurement na de gunning van de 
opdracht. Dit leidt tot meerdere voordelen en moge-
lijk grote kostenbesparingen zoals we in het volgende 
hoofdstuk zullen laten zien.

Toepassingen Handmatig Geautomati-
seerd

Uitleg

Begroten van nieuwbouw project P O Geautomatiseerd tellen is lastig door het ontbreken van code en 
een systeemarchitectuur.

Na afloop van afronding van nieuw 
softwareproject

P P

Begroten van software sprint of 
release

P O Geautomatiseerd tellen is lastig door het ontbreken van code en 
een systeemarchitectuur.

Afronden van software sprint of 
release

P  Geautomatiseerd tellen heeft configuratie nodig ook al zijn bron-
code en systeem architectuur voor handen.

Applicatieomvang meten �$ P Handmatig tellen kan lastig zijn afhankelijk van applicatie 
omvang, complexiteit en de beschikbaarheid van documentatie.

Baseline omvang van softwareport-
folio meten

�$$ P Handmatig tellen is geen optie door de omvang van het portfolio, 
de complexiteit en de beschikbaarheid van documentatie.

Figuur 6. Overzicht Toepassen Handmatige En Geautomatiseerde Metingen. Bron: Cast
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Risicobeheersing in 
leverancierselectie
Uit de vele benchmarkonderzoeken die METRI 
naar softwareontwikkeling heeft uitgevoerd is 
een duidelijke conclusie te trekken. Er bestaan 
grote verschillen in productiviteit en kostenef-
fectiviteit tussen verschillende IT-dienstver-
leners. Dit gaat verder dan een constatering 
dat de performance van onshore leveranciers 
en de leveranciers die (een deel) van de soft-
wareontwikkeling offshore beleggen in India 
of nearshore beleggen in landen als Polen of 
Roemenië anders is. Uit sommige onderzoeken 
kwam naar voren dat het verschil in producti-
viteit tussen onhore ontwikkeling en offshore 
ontwikkeling zo groot was dat het verschil in 
uurtarieven teniet werd gedaan. Uurtarieven 
vormen ook om deze reden geen solide funda-
ment voor het contracteren van leveranciers.

Bij een goed contract komen meer dimensies kijken 
dan productiviteit alleen, omdat het belangrijk is om 
verschillende stadia in de levenscyclus van software 
en de kosten en risico’s die hierbij komen kijken mee 
te wegen. Initieel zorgt het selecteren van de juiste 
leverancier ervoor dat de projecten kwalitatief zo 
goed mogelijk worden uitgevoerd, terwijl de hoge 
productiviteit zorgt voor lage kosten en snelle time-to-

market. Maar voor succes op de langere termijn is het 
ook essentieel om goed onderhoudbare software in 
handen te krijgen, zodat de Total Cost of Ownership 
minimaal blijft en meegewogen kan worden bij de 
leverancierselectie. In dit hoofdstuk kijken we naar de 
manier waarop fact based informatie bij kan dragen 
aan de risicobeheersing bij leverancierselectie. Zowel 
het doormeten van de output als het concreet maken 
van softwarekwaliteit worden uitgebreid besproken.

Voorsorteren op een data 
gestuurde relatie
Ook al hebben organisaties nog geen ervaring opge-
daan met een leverancier, een uitvraag in de markt 
waarbij gevraagd wordt om vergaande prestatiecijfers 
te overhandigen, is niet ongebruikelijk. Door dit soort 
informatie uit te vragen wordt het bijvoorbeeld mogelijk 
om informatie over productiviteit, kosten effectiviteit, 
time-to-market en kwaliteit uit te vragen. Het feit dat 
een leverancier in staat is dit soort gegevens te overleggen 
zegt iets over de volwassenheid van die leverancier. 

Dit geautomatiseerd doormeten van de functionele De 
klantorganisatie moet wel een aantal zaken regelen 
voordat er zo gewerkt kan worden. Allereerst moet er 
akkoord gevraagd worden om deze informatie initieel 
te overleggen en daarna continu te meten gedurende 
de looptijd van het contract. Daarnaast moeten in de 
uitvraag deze prestatie indicatoren wel op een goede 
en eenduidige manier worden gedefinieerd. Daarnaast 
dient er in de uitvraag ook een hoofdstuk te worden 
opgenomen dat de Supplier Performance Measure-
ment beschrijft na de gunning. Naast een beschrijving 
van de prestaties van de leverancier is het ook ver-
standig om de bepaling op te nemen dat er naar een in 
onderling overleg bepaald target wordt gewerkt. Op 
deze manier kunnen klant en leverancier gezamenlijk 
doelstellingen rond productiviteit en kwaliteit op de 
agenda zetten en maatregelen nemen om deze streef-
cijfers in de praktijk te brengen.
Aan de leverancierskant betekent Supplier Performan-
ce Measurement nogal wat. Daar waar IT-dienstver-
leners decennia lang niet of nauwelijks inzicht heb 
ben hoeven te geven in hun performance, worden ze 
nu opeens gevraagd om METRIeken op te leveren in 

3
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de RFP fase, en zich daarna nog te conformeren aan 
een meetproces dat de complete performance inzich-
telijk maakt. Dit kan zowel een bedreiging zijn als een 
kans. De meer volwassen leveranciers hebben al jaren 
geleden een ‘Estimating & Performance Measurement’ 
proces ingericht en zijn prima in staat de gevraagde 
METRIeken op te leveren. Vooral de aanwezigheid 
van een bonusclausule biedt voor deze partijen een 
goede incentive om mee te werken aan Supplier Per-
formance Measurement.

Proces en tooling voor performance 
measurement
Om deze prestatiemetingen goed in te kunnen brengen 
in de relatie met leveranciers is het belangrijk om met 
een gestandaardiseerd proces en bijbehorende tooling 
te werken. METRI is een partnership aangegaan met 
CAST Software om geautomatiseerde functiepunt 
en code kwaliteitsmetingen uit te voeren in de vorm 
van een doorlopende Supplier Performance Measu-
rement dienst. CAST Software is op dit moment de 
enige leverancier die tooling heeft die geautomatiseerd 
functiepunten meet volgens de OMG/CISQ standaard. 
Met behulp van de CAST tooling wordt de gereali-
seerde output vastgesteld van een sprint, release of 
project. Parallel hieraan wordt de data van de sprint, 
release of project verzameld: de uren per discipline, 
de kosten, de doorlooptijd, de gevonden defects en 
informatie met betrekking tot de complexiteit van de 
software.

Naast informatie over productiviteit en marktcon-
formiteit van kosten, is ook gedetailleerd inzicht te 
krijgen in de structurele kwaliteit van de broncode die 
geproduceerd is. METRI kan de informatie over soft-
wareontwikkeling van een klantorganisatie vergelijken 
met marktdata en de resultaten hiervan laten zien in 
eenvoudig te interpreteren dashboards. Zo krijgt men 
een duidelijk en objectief overzicht van de perfor-
mance van de leverancier, de trends hierin en daar-
naast vergeleken met de markt. Een voorbeeld van de 
prestatiecijfers die met de CAST tooling te meten is, is 
hieronder in fi guur 6 weergegeven. In dit voorbeeld is 
de meting na sprint 17 uitgevoerd en wordt deze ver-
geleken met de meting na sprint 16. In de fi guren wor-

den de trends over een aantal gecombineerde sprints 
getoond. In de komende twee paragrafen besteden we 
aandacht aan prestatiecijfers die te maken hebben met 
de output en met de kwaliteit van software.

Meten van de output
In dit voorbeeld heeft de uitbestedende organisatie 
een leverancier geselecteerd en is daarna de METRI 
dienst Supplier Performance Measurement geïmple-
menteerd. In dit geval gaat het om het agile/SCRUM 
doorontwikkelen van een bedrijfskritische applicatie. 
METRI stelt met behulp van de CAST software de 
output per sprint vast van in Enhancement Function 
Points (EFP). Enhancement Function Points geven aan 
hoeveel functiepunten er zijn toegevoegd, gewijzigd 
of verwijderd in een sprint, release of project. ME-
TRI verzamelt daarnaast de overige benodigde data 
om vergelijkingen te kunnen maken en statements te 
kunnen doen over productiviteit en kwaliteit in de 
software. Er is een voorkeur om bestaande data her te 
gebruiken zoals bijvoorbeeld gegevens uit de tijd-
schrijf registratietool en de defect registratietool.

METRIc
METRIc 
after 
sprint x

Difference 
(%) versus 
sprint x - 1

Sprint METRIcs
Sprint size (Enhanced FP) 32 3.3%

Productivity (h/FP) 12,9 2.6%

Cost Efficiency (�/FP) �1.173 euro 2.5%
Speed (FP per month) 70,7 3.1%
Quality (Defects per FP) 0.1291 -4.3%

Application METRIcs
Technical size (source lines of code) 1.112.234 1.1%
Functional size (Automated FP) 23.013 1.2%
Total Quality Index (TQI) 3.02 0.3%
Robustness 3.05 -0.1%
Efficiency 2.85 0.2%
Changeability 2.63 -0.1%
Transferability 3.11 0.2%
Security 3.02 0.1%

Technical debt
7 2 3 . 2 2 5 

euro
-0.2%

FIGUUR 7. VOORBEELD KPI’S VAN EEN SPRINT VANUIT DE 
CAST-SOFTWARE. BRON: CAST
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Daarna wordt per sprint vastgesteld wat de gereali-
seerde productiviteit (uren per functiepunt), kostenef-
fectiviteit (prijs per functiepunt), Speed (functiepunten 
per kalendermaand) en kwaliteit (het aantal tekort-
komingen per functiepunt) is. Deze projectdata wordt 
verrijkt met trends in de applicatieontwikkeling die 
ook door de CAST Software geanalyseerd wordt. Een 
voorbeeld van de dashboards is in fi guur 8 te zien. In 
dit voorbeeld wordt de productiviteit uitgedrukt in 
het aantal uren per functiepunt weergegeven over een 
aantal sprints. De prestatiecijfers worden geïndexeerd 
weergegeven, waarbij het marktgemiddelde de waarde 
1 krijgt. Dit maakt het eenvoudiger om de eigen pres-
tatiecijfers te wegen door deze te vergelijken met de 
waarden ‘peer min’ (ondergrens), ‘peer avg’ (marktge-
middelde) en ‘peer max’ (bovengrens).

Om de productiviteit te kunnen berekenen is naast de source-
code die informatie biedt over het aantal enhanced functie-
punten ook informatie nodig uit een urenregistratie van het 
ontwikkelteam. Op deze manier is vast te stellen hoeveel uren 
er in een bepaalde release gebruikt zijn en hoeveel software uit-
gedrukt in aantal functiepunten daarbij opgeleverd, veranderd 
en verwijderd is. Een hogere score in deze productiviteitsin-
dex betekent een hogere productiviteit gemeten in uren per 
functiepunt. De Peer Avg is een trendlijn die heel goed overeen 
zou kunnen komen met het target waar een leverancier naar 
toe zou moeten werken. Uit het voorbeeld in fi guur 8 blijkt 
dat deze leverancier nog een aantal slagen moet maken om de 
productiviteit op orde te krijgen. Bij de start van een software-
realisatie project is dat niet ongebruikelijk.

Een ander voorbeeld van een indicator voor pres-
tatie tijdens een sprint zijn de kosten per functie-
punt (fi guur 9). In dit prestatiecijfer is net als bij de 
productiviteit informatie over de functiepunten uit 
de sourcecode gecombineerd met informatie uit de 
urenregistratie. Daarbij komt nog informatie over de 
vastgestelde uurtarieven voor de verschillende leden 
van het ontwikkelteam. Ook hier zorgt een indexa-
tieslag voor een goede basis voor vergelijkingen. Een 
hogere score op deze kostenindex betekent lagere 
kosten per functiepunt. In bovenstaand voorbeeld is 
te zien dat de leverancier na een aanloopfase ruim 
binnen de doelstelling scoort en zelfs de bovengrens is 
gepasseerd.

Figuur 8: Overzicht Productiviteit Van Een Verzameling Releases Of  
Sprints. Bron: METRI

Figuur 9: Kostenoverzicht Verschillende Releases Van Software 
Bron: METRI

Figuur 10. Overzicht Ontwikkeltempo Tijdens Verschillende Releases. 
Bron: METRI
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Bij softwareontwikkeling is doorlooptijd vaak essentieel. 
Daarbij komt dat het zo snel mogelijk kunnen leveren 
van functionaliteit in veel branches een echte business 
driver is geworden. Aan softwareontwikkeling zit vaak 
een strakke deadline vast. Ook in agile ontwikkelingen 
van een product is het belangrijk te weten welke functio-
naliteit op welk moment gereed is. Door het ontwikkel-
tempo te monitoren is vast te stellen of de uitgestippelde 
projectdoelstellingen haalbaar zijn. Dit prestatiecijfer 
geeft weer hoeveel functiepunten er in een kalender-
maand gerealiseerd zijn (fi guur 10). Hiervoor wordt 
de sourcecode doorgemeten op functiepunten en deze 
worden afgezet tegen de begin- en einddatum van die 
maand. Op deze manier wordt de voortgang in aantallen 
functiepunten inzichtelijk per kalendermaand.

Naast productiviteit en ontwikkeltempo is het ook essentieel 
om grip te krijgen op de combinatie van kosten en kwaliteit. 
Want het tempo van een ontwikkelteam kan moordend 
hoog zijn, als de kwaliteit van deze software afgemeten naar 
het aantal onvolkomenheden of defects in deze software 
relatief hoog is, vertaalt zich dat vroeg of laat terug in hogere 
kosten. In fi guur 11 zijn de kosten per functiepunt afgezet 
tegen het aantal fouten in de software. Deze gecombineerde 
grafi ek is een indicatie van de kwaliteit van het ontwik-
kelproces en geeft weer hoe goed een leverancier foutloze 
software produceert. Dit betreft niet de structurele kwaliteit 
van de software, maar is gebaseerd op het aantal defects dat 
wordt gevonden en wordt opgelost tijdens een release.

Naast deze indices kunnen er ook trendgrafi eken 
opgeleverd worden. Dit maakt het mogelijk om een 
analyse van de performance te maken die meerdere 
factoren samenbrengt (fi guur 12). Zo zijn overwe-
gingen om in een bepaalde release te concentreren op 
functionaliteit of juist op kwaliteit terug te vinden 
in de cijfers. In een sprint waar onderhoudbaarheid 
en kwaliteit centraal staat, is er minder tijd voor 
het opleveren van functionaliteit. Een gecombineerd 
overzicht biedt mogelijkheden om te controleren of 
zo’n kwaliteitslag ook daadwerkelijk in de opgelever-
de software terug te vinden is. Dit soort verbanden 
tussen kosten, productiviteit, doorlooptijd en kwaliteit 
geven een concrete indicatie of de commerciële prijs 
van de gecontracteerde leverancier en diens toezeggin-
gen in de praktijk gerealiseerd worden.

Figuur 11. Combinatie Kosten En Kwaliteit Softwarecode. Bron: 
METRI

Figuur 12. Trendanalyse Kwaliteit, Tempo, Productiviteit En Kosten.
bron: METRI
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Meten van de kwaliteit
Naast aan de output gerelateerde informatie is CAST 
tooling ook in staat om concreet zicht te bieden op 
de structurele kwaliteit van de softwarecode. Deze 
informatie is essentieel om invulling te geven aan de 
onderhoudbaarheid en robuustheid van software. 
Het is daarmee cruciaal om risicobeheersing voor de 
langere termijn concreet in te vullen en niet later in de 
levenscyclus van software voor onaangename verras-
singen te komen te staan. 

Prestatiecijfers rond de kwaliteit van software geeft 
een gedetailleerd inzicht in de risico’s die in de 
applicatie zitten zonder dat ze opvallen. Technische 
factoren als ‘Robustness’ (robuustheid), ‘Security’ 
(beveiliging), ‘Transferability’ (overdraagbaarheid), 
‘Changeability’ (aanpasbaarheid) en ‘Effi ciency’ 
(effi ciency) worden gemeten en zijn te vergelijken met 
marktgemiddelden. 

Hetzelfde geldt voor het samengestelde prestatiecijfer 
‘Total Quality Index (TQI)’ die een high-level oordeel 
geeft over de structurele kwaliteit van de applicatie. 
De tool geeft hiernaast zeer gerichte adviezen om de 
structurele kwaliteit en de onderhoudbaarheid van de 
applicatie te verbeteren. Zo is er de mogelijkheid om 
door te klikken naar de regels softwarecode waar een 
kritieke fout of kwetsbaarheid in optreedt. Dit maakt 
het mogelijk om de kwaliteit van een applicatie in een 
verbeterprogramma aan te pakken. De tooling is in 
staat om een indicatie af te geven van de bijkomen-
de kosten om de verbeteringen door te voeren. Deze 
input is een waardevolle aanvulling voor een business 
case om de applicatie structureel te verbeteren en zo 
de eigendomskosten te verlagen en bijvoorbeeld de 
beveiliging op een hoger plan te krijgen.

METRIC OMSCHRIJVING BUSINESS IMPACT

Transferability Meting van de inspanning die nodig is om het 
eigenaarschap en de kennis van een applica-
tie over te dragen naar een nieuw intern of 
extern team of een nieuw teamlid. Dit geeft 
een indicatie van de toegankelijkheid van 
informatie.

�Vermijd het vastzitten aan een intern team of een 
outsourcingspartij;
�
Overdraagbaarheid van de kennis van een applicatie 
maakt een team productiever;
�
Vergemakkelijk de overdracht van een applicatie 
tussen verschillende leveranciers, interne teams of een 
outsourcingspartij.

Changeability Dit is de moeite die het kost om een aanpas-
sing of nieuwe functionaliteit door te voeren 
in de applicatie.

�Verbeterd onderhoudsgemak en verkorte reparatietijd;
� 
Betere voorspelbaarheid van software releases;
� 
Time to market verkorten.

Robustness Meet de robuustheid van de software en het 
risico op instabiliteit bij onderhoud op de 
softwarecode.

�Verminder fouten en bugs in productie;
Verlaag de kans op storingen in de software;
Verbeter de ervaring van gebruikers.

Efficiency Meting van het risico dat een kwetsbaarheid 
in de software tot een beveiligingslek leidt en 
de mate waarin de data beschermd blijft bij 
zo’n inbreuk op de beveiliging.

Verbeter de beveiliging van zowel de applicatie als 
bedrijfskritische data.

Maintainability (TQI) Geeft in grote lijnen een indruk van de kosten 
en het gemak waarmee een applicatie in de 
toekomst onderhouden kan worden.

Waardeert de kosten en het gemak om onderhoud te 
plegen op een applicatie in de toekomst.

figuur 13. overzicht kwaliteitsindicatoren software en hun impact op de business.
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Een goede indicatie van de risico’s die aanwezig zijn 
in de applicatie is het aantal ‘critical violations’. Dit is 
het aantal keren dat de code afwijkt van best prac-
tice programmeerstandaarden. Op basis van meer 
dan tachtig controlepunten wordt nagegaan of de 
softwarecode op systeemniveau adequaat gecodeerd 
wordt. De afwijkingen bepalen voor een groot deel de 
kosten die gepaard gaan met het oplossen van defects 
als deze later in de levenscyclus van de software tot 
een probleem leiden.

Kritieke afwijkingen op goede programmeerstandaar-
den hebben een impact op applicatie technisch en op 
business niveau. Op technisch niveau kunnen kritieke 
fouten in de softwarecode de aanpasbaarheid en de 
overdraagbaarheid van de software negatief beïnvloeden. 
Deze fouten zorgen er zo voor dat de applicatie duurder 

wordt in het onderhoud. In fi guur 14 is te zien dat de 
aanpasbaarheid en overdraagbaarheid beter worden 
als het aantal fouten in de software omlaaggaan. Dat 
is het geval bij release nummer 15 en 17 in fi guur 14. 

Figuur 16. Software-Uitgaven Afgezet Tegen Technical Debt. 
Bron: METRI

Technical debt is een metafoor die helpt om over 
de gevolgen van technische problemen te praten 
zonder te verzanden in technische details. Tech-
nical debt treedt op als er, al dan niet bewust, 
voor een oplossing wordt gekozen die op de 
korte termijn voordelig is, maar gelijktijdig op 
de langere termijn voor extra kosten zorgt. Deze 
technical debt is vergelijkbaar met een fi nanciële 
schuld, omdat hier ook kosten naar de toekomst 
worden doorgeschoven. Zolang de kortetermijn 
oplossing niet wordt omgezet in een structure-
le oplossing brengt dit diverse, vaak verborgen 
kosten met zich mee. Zo kunnen relatief eenvou-
dige aanpassingen ineens veel meer tijd kosten, 
kunnen er onverwacht veel fouten optreden en 
nieuwe ontwikkelaars hebben meer tijd nodig om 
zich de applicatie eigen te maken. Deze verbor-
gen kosten zijn een soort rente die men betaalt 
voor het hebben van de schuld. Om de schuld in 
te lossen moet de kortetermijnoplossing op een 
gegeven moment worden omgezet in een structu-
rele oplossing. 

Figuur 14. De Impact Van Kritieke Fouten Op Het Technisch Functio-
neren Van De Applicatie. Bron: METRI

Figuur 15. De Impact Van Fouten In De Software Op Efficiëntie, Bevei-
liging En Robuustheid. Bron: METRI
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Technical debt kan op verschillende niveaus optreden. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om onduidelijke namen 
voor variabelen, gedupliceerde code, het niet voldoen 
aan codeerstandaarden, onoverzichtelijke codestruc-
turen, een slecht genormaliseerd datamodel of het niet 
volgen van een passende applicatiearchitectuur. In 
fi guur 15 is een dashboard te zien dat de totale uitga-
ven aan softwareontwikkeling afzet tegen het optre-
den van verborgen gebreken in de softwarecode waar 
vroeg of laat een structurele oplossing voor gevonden 
moet worden. De illustratie laat ook zien dat extra in-
vesteringen in softwareontwikkeling zich terugbetalen. 
Als de uitgaven van een release stijgen om de kwaliteit 
van de softwarecode te verhogen, zoals in fi guur 16 
gebeurt, daalt meteen ook het aantal tekortkomingen 
en daarmee de technical debt.

Een andere belangrijk instrument voor risicobe-
heersing is een check op de structurele kwaliteit van 
softwarecode in een applicatie. Om hun organisatie 
tegen softwarerampen te beschermen, steken de mees-
te CIO’s veel geld in traditionele vormen van testen, 
zoals functionele testen en regressietesten. In sommi-
ge organisaties gaat hier maar liefst 30 procent van 
het hele softwarebudget aan op. Deze aanpak maakt 
alleen niet alle risico’s beheersbaar. Een derde van de 
applicatiestoringen waar eindgebruikers tegen aanlo-
pen komt niet voort uit de functies die zij gebruiken in 
de software, maar komt door structurele gebreken in 
de softwarecode. Het op functionaliteit gerichte testen 
haalt deze tekortkomingen er niet uit.

Fouten in de structurele kwaliteit van software ver-
schillen van reguliere bugs zoals spierpijn verschilt 
van vermoeide benen. Bij vermoeide benen volstaat 
wellicht een massage ter plaatse. Structurele kwaliteit 
heeft alleen een holistische diagnose en aanpak nodig. 
Waar komt de spierpijn vandaan en hoe verhelpen we 
die? Testteams moeten ook aandacht besteden aan 
technische kwaliteit van softwarecode en de gekozen 
architectuur. Monitoring van de structurele kwaliteit 
van applicaties kan de tekortkomingen wegen en in 
kaart brengen. Het is daarmee een belangrijke manier 
om risico’s in softwareontwikkeling te minimalise-
ren. In fi guur 17 is een voorbeeld te zien van de ‘total 
quality’ index zoals de CAST Software deze weergeeft. 
Dit is een samengestelde index waarbij de factoren 
beveiliging, aanpasbaarheid, effi ciency, stabiliteit en 
overdraagbaarheid in een overzicht zijn samenge-
bracht. Samen zorgen deze factoren ervoor dat de 
blinde vlek voor structurele kwaliteit verandert in 
geïnformeerd inzicht in de risico’s en de kwetsbaarhe-
den van de software.

Figuur 17. Structurele Kwaliteit Van Applicatie In Ontwikkelingsfase. 
Bron: METRI
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Conclusies
Lang niet elk IT-uitbestedingstraject in het 
applicatiedomein is succesvol, omdat klantor-
ganisaties weinig middelen en instrumenten 
hebben om te sturen op concrete informatie. 
Gedetailleerde gegevens rond bekende risico’s 
zoals productiviteit in relatie tot de voortgang 
en kwaliteit van softwarecode in relatie tot 
gewenste standaarden ontbreken in de meeste 
gevallen. Dit leidt tot een lage volwassenheid 
in het sourcen van applicatieontwikkeling. Op 
dit punt valt nog veel winst te behalen. 

Conclusie 1: Outsourcing van applicatieontwikke-
ling kan veel betere resultaten opleveren als klantor-
ganisaties stappen ondernemen om transparantie te 
creëren rond projectomvang en kwaliteit van soft-
wareontwikkeling.

Risico’s managen
De risico’s van softwareontwikkeling zijn binnen een aan-
vaardbaar niveau te houden door op een werkbare manier 
transparantie te creëren over de voortgang van de projecten 
en de kwaliteit van de softwarecode. Dat kan in de vorm van 
een doorlopende Supplier Performance Measurement dienst 
die klantorganisaties gedetailleerd inzicht geeft in de presta-
ties van de leverancier op basis van objectieve, consistente, 
geautomatiseerd vastgestelde, gestandaardiseerde prestatie-
cijfers. De trends in de performance en de kwaliteit van pro-
ducten worden inzichtelijk gemaakt, maar vooral ook in een 
helder perspectief gezet door de prestatiecijfers te vergelijken 
met marktdata en realistische en haalbare targets.

Conclusie 2: Transparantie in softwareontwikkeling 
zorgt ervoor dat risico’s rond budgetoverschrijdingen, 
de voortgang en vooral de kwaliteit van de code op 
een aanvaardbaar niveau te krijgen zijn.

Monitor voor business owners
Niet het ontbreken van standaarden, best practices of 
managed services zijn het probleem. Er is in de markt 
te weinig kennis over de manier waarop de output van 
sofwareprojecten en de kwaliteit van code op een ge-
standaardiseerde manier gemeten kan worden. Door 
de jaren heen zijn er veel initiatieven geweest om soft-
ware te meten. Zo zijn er hulpmiddelen die het aantal 
regels softwarecode inventariseren. Bij agile software-
ontwikkeling wordt vaak gewerkt met storypoints. 
Beide methoden zijn niet geschikt om de omvang van 
softwareprojecten objectief vast te stellen. Functiepun-
ten zijn de enige objectieve, herhaalbare, consistente 
en daarmee verdedigbare manier om de omvang van 
software te meten op een manier die ook goed in 
contracten te gebruiken is. Deze meetmethode heeft 
de afgelopen jaren door verschillende redenen niet 
de aandacht gekregen die het verdient. Dat is geheel 
onterecht, omdat functiepunten business owners het 
juiste controlemechanisme geven om softwareprojec-
ten adequaat te begroten en na contractering leveran-
ciers te monitoren op hun productiviteit en kwaliteit 
van werken.

Conclusie 3: Er is alle reden om functiepunten af te 
stoffen en deze meeteenheid te gebruiken om de pro-
ductie van software te monitoren. Het geeft business 
owners transparantie in softwareontwikkeling en 
zorgt ervoor dat risico’s rond budgetoverschrijding 
en de voortgang van softwareontwikkeling op een 
aanvaardbaar niveau blijven.

Werkbare methode
Functiepunt analyse is lange tijd handwerk geweest. 
Sinds korte tijd is smart measurement van functiepun-
ten mogelijk doordat er een OMG/CISQ internatio-
nale standaard beschikbaar is voor geautomatiseerde 
functiepunt analyse. Dit stelt METRI-partner CAST 
Software in staat om functiepunten geautomatiseerd 
vast te stellen op basis van een analyse van de source-

4
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code. METRI zet als een managed service de CAST 
tooling in om de functionele omvang van een appli-
catie, een sprint, of een release vast te stellen conform 
deze OMG/CISQ standaard. De CAST tooling heeft 
als belangrijke meerwaarde dat bij de analyse van de 
sourcecode ook gedetailleerd inzicht te krijgen is in 
de structurele kwaliteit van de applicatie, de inherente 
beveiliging en technical debt. Dit geeft organisaties 
naast de omvang ook gedetailleerd inzicht in de po-
tentiële risico’s die in de applicatie schuilgaan.

Conclusie 4: METRI biedt een managed service aan, 
waarbij geautomatiseerde analyse van de sourcecode 
informatie oplevert over het aantal gerealiseerde func-
tiepunten en over de kwaliteit van de software. Dit is 
een adequate basis om veel voorkomende risico’s rond 
softwareontwikkeling te mitigeren.

Kosten en kwaliteit managen
Supplier Performance Measurement biedt organisaties 
belangrijke verbeteringsmogelijkheden rond het uit-
besteden van softwareontwikkeling. Softwareleveran-
ciers worden niet meer geselecteerd op basis van een 
gunstig uurtarief, maar op basis van hun toezeggingen 
over de output uitgedrukt in kosten per functiepunt 
en bepaalde kwaliteitsniveaus. Na contractering geeft 
Supplier Performance Measurement uitbestedende or-
ganisaties het stuur in handen waarmee zij hun kosten 
en de kwaliteit van hun applicaties kunnen monito-
ren en managen. Na de gunning kan men door het 
vaststellen van realistische targets in combinatie met 
bonusconstructies meer verdienen. Deze feiten geba-
seerde aanpak kan organisaties aanzienlijke bedragen 
besparen op zowel softwareontwikkeling als de eigen-
domskosten van applicaties later in hun levenscyclus. 
Daarnaast worden de risico’s in de software beperkt 
door op kwaliteit te sturen en kostbare productiesto-
ringen en andere softwarerampen te vermijden. 

Conclusie 5: Met een feiten gebaseerde outsourcing 
van softwareontwikkeling kunnen organisaties de 
risico’s van applicatieontwikkeling verkleinen en 
tegelijkertijd aanzienlijke bedragen besparen op zowel 
softwareontwikkeling als de onderhoudskosten van 
applicaties later in hun levenscyclus. 

Dat onderhoud kan namelijk een behoorlijke kos-
tenpost worden als er te weinig gestuurd is op on-
derhoudbaarheid van de software. Volgens de Isbsg 
kunnen die kosten oplopen tot 40 tot 80 procent van 
de totale eigendomskosten van een applicatie.
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Come back function point analysis 
modernized – All is forgiven door Charles 
Symons
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/sum-
mary?doi=10.1.1.8.2999

How to use software METRIcs in contrac-
ting and in contracts door Nesma
http://nesma.org/nesma/committees/
contract-METRIcs/

IFPUG METRIcViews magazine: Use Rele-
vant Industry Data as a Valuable Outside 
View for Your Analysis door ISBSG
https://isbsg.org/2016/09/30/ifpug-ME-
TRIcviews-magazine-use-relevant-indus-
try-data-valuable-outside-view-analysis/

IFPUG, an introduction door Kriste 
Lawrence
http://www.ifpug.org/about-ifpug/intro-
duction/

What You Should Know About Maintenan-
ce and Support door Isbsg
https://isbsg.org/maintenance-support/

METRI verbetert inzicht in applicatie-ont-
wikkeling met CAST, persbericht METRI
http://METRIgroup.com/METRI-verbe-
tert-inzicht-applicatie-ontwikkeling-cast/

SEER-SEM – ParaMETRIc Estimation 
tooling door Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/SEER-SEM

‘Software Estimation – demystifying the 
black art’ door Steve McConnell
http://www.stevemcconnell.com/est.htm

The Holistic Approach: Preventing Soft-
ware Disasters door Olivier Bonsignour 
CAST Software 
https://www.infoq.com/articles/preven-
ting-software-disasters

Software design complexity door Tutorial-
spoint.com
http://www.tutorialspoint.com/soft-
ware_engineering/software_design_com-
plexity.htm
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