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BPMN 1.2 – basis elementen en hun betekenis, core 1 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van basis elementen van BPMN met telkens een 

beknopte toelichting. Hiermee kan men aan de slag om eenvoudig processen te modelleren. 

(BP, staat voor Best Practice). 

 

 gewoon Start Event (Gebeurtenis) 

Deze lege cirkel, met dunne rand, geeft de aanvang (start) van het proces 

weer. 

 

BP : geef met een korte naam onder de cirkel aan wat het proces triggert. 

Vermijd meerdere start events voor hetzelfde proces. 

 

 gewoon End Event (Gebeurtenis) 

Deze lege cirkel, met dikke rand, geeft aan waar van een processtroom 

stopt. Een proces kan op meer dan één plaats stoppen (meerdere end events) 

 

BP : duidt met een korte naam onder de cirkel het resultaat van de 

processtroom aan. 

 

 Activiteit 

De rechthoek met afgeronde hoeken stelt een eenheid van werk voor waar 

een bepaalde tijd voor nodig is. De korte naam van de activiteit geeft aan 

wat uitgevoerd moet worden. 

 

BP : Gebruik altijd een werkwoord om aan te geven dat iets wordt 

uitgevoerd (actief), nooit enkel een zelfstandig naamwoord. 

BP voor de leesbaarheid van het diagram geldt de vuistregel “op éénzelfde 

diagram niet meer dan tien “Activiteiten” (Deelprocessen of Taken) 

plaatsen”. 

 

 Kruispunt (Gateway) 

Kruispunten worden weergegeven dmv een ruit. Het zijn controle punten in 

het proces waar de processtromen uit elkaar (split) gaan of samenkomen 

(join). Naargelang de voorwaarden wordt één (“of exclusief”,X), elke (“en”, 

+) of een mogelijke combinatie (“of inclusief”, O) van processtromen 

gevolgd. Het verloopt analoog daar waar processtromen samenkomen wordt 

Symbolen binnen de ruit kunnen specifiek aangeven welke controle wordt 

uitgeoefend op de stroom, exclusive X, and +, inclusive, O 

 

BP : Het kruispunt is nooit de beslissing zelf. Die moet in een voorafgaande 

activiteit uitgevoerd worden. 

 

 Pools & Lanes (Zwembanen) 

Deze rechthoekige banen worden gebruikt om “deelnemers” (organisatie-

entiteiten of actoren) weer te geven. Pools kunnen ahv rechthoeken 

opgedeeld worden in Lanes, om de uitvoering van activiteiten binnen de 

pool te verduidelijken. 

BP : plaats de actoren die tot eenzelfde organisatie behoren in eenzelfde 

pool. Modeleer alleen activiteiten van “externe” pools als die voldoende 

gekend zijn. Indien niet, een legen pool gebruiken om de informatie  
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 Sequentiestroom 

De volgorde aan waarmee de zaken moeten plaatsvinden in het proces 

wordt weergegeven met volle pijlen. Sequentiestromen verbinden enkel 

Gebeurtenissen, Activiteiten en Kruispunten. 

 

BP Gebruik geen kromme verbindingslijn, verkies hoeken (recht, gebogen) 

BP We trachten de kruising van connectoren in de mate van het mogelijke 

te vermijden. 

 

  Berichtenstroom 

De gestreepte pijl, met een open bolletje aan begin en een open pijl aan het 

einde geeft aan dat tussen twee deelnemers (weergegeven als Pools, zie 

verder) informatie verzonden wordt. 

Berichtenstromen kunnen zowel pools als activiteiten uit aparte pools met 

elkaar verbinden. 

 

 

Associatie 

Met de gestreepte lijn legt men een verband tussen verschillende objecten, 

(bvb tussen een kruispunt en een tekst beschrijving). 

Gebruik de gestreepte pijl (gerichte associatie) om weer te geven dat een 

Data-object een input of een output is van een activiteit 

 

naam

[status]
 

Data object 

Een rechthoek met omgeslagen hoekje stelt informatie (bvb. document, 

email, fax, brief) voor die door een proces stroomt. Een data-object wordt 

geassocieerd via een associatie met een berichtenstroom of met een 

processtap. 

 

 
Tekst Annotatie 

Vrije tekst beschrijving binnen vierkante haakjes. Verbind de Tekst 

annotatie dmv de Associatie met object op een diagram om meer informatie 

/ toelichting over het bewuste object te geven. 

BP : Gebruik tekst associatie om de (bedrijfs)regels die van kracht zijn voor 

een gegeven beslissingspunt te verduidelijken. Schrijf ze niet in de ruit. 

  

 


