
Gecombineerde raadpleegfunctie  

Voorbeelden bij de FPA telrichtlijnen versie 2.3 – UITGAVE 2021.1 88 

40 GECOMBINEERDE RAADPLEEGFUNCTIE 

Probleembeschrijving 

Met behulp van een raadpleegfunctie kunnen de gegevens van één medewerker 
bekeken worden. Naast de gegevens welke in de entiteit Medewerker zijn opgeslagen, 
worden ook alle gegevens van de aan de geselecteerde medewerker gerelateerde 
afdelingen en functies weergegeven, conform het schermvoorbeeld. 

 
De vraag is op welke manier deze functie gewaardeerd dient te worden. 

Discussie 

Voor de waardering van deze functie staan in principe drie mogelijkheden open: 

1) als 1 opvragingsfunctie (medewerkergegevens) en 2 uitvoerfuncties (afdeling- 
en functiegegevens) omdat het hier om drie verschillende manieren van 
verwerken gaat. 

2) als 2 uitvoerfuncties (afdeling- en functiegegevens) omdat het een implemen-
tatiekeuze is om de medewerkengegevens éénmalig bovenin het scherm te 
tonen en niet per regel of gegevensblok te herhalen. 

3) als 1 uitvoerfunctie omdat de raadpleegfunctie alleen maar in zijn geheel kan 
worden getoond. 

De eerste optie is niet juist, omdat het verschil tussen het bovenste blok en de onderste 
blokken alleen maar een verschil in frequentie/aantal voorkomens is. Dit is geen 
aanleiding voor het onderkennen van meerdere functies. 
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Evenmin kan op basis van regel 8.2.g.2 worden gekozen voor het tellen van twee 
uitvoerfuncties. In de eerste plaats omdat de verschillende delen niet afzonderlijk 
opvraagbaar zijn en in de tweede plaats omdat het benaderen of raadplegen van 
gegevens van verschillende gegevensverzamelingen geen voldoende reden is om te 
concluderen tot afzonderlijke logische verwerkingen in de zin van regel 8.2.g.2. De 
afdelingen die worden getoond zijn immers aan de medewerker gerelateerd. 

Op basis van de benaming van deze functie (‘Raadplegen medewerker’) en de 
bijbehorende beschrijving moet ervan worden uitgegaan dat de gebruiker gevraagd 
heeft: “toon mij de medewerkergegevens”. Anders gezegd: de functie moet als één 
geheel en derhalve als één elementaire functie worden gezien. 

Oplossing 

Tel één uitvoerfunctie 

Verwijzing naar de standaard 

2.7, 8.2.g 


