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Indiener (geanonimiseerd)Onderwerp Opmerking Advies Elbert Verwerking door redactie

01 Zie mijn mail van 15 mei

01 Ik heb de doelgroep niet gevonden. 

01

01

01Review

02

02 Werkdocument publiceren

03 Zie bestand: 03 – Commentaar op AP17 door.....docx

04 tekst aangepast

Verwijzing 
wijziging

Het doel en de 
scope van het 
onderwerp zijn 
duidelijk.

Het is even zoeken naar de definitie van informatieobject. 
Wel gevonden. 

Staat nu in: Handreiking beschrijving informatieobjecten v1.3.odtHandreiking beschrijving informatieobjecten v1.3.odt

De doelgroep van 
het onderwerp is 
duidelijk.

Zie nieuwe versie 
handreiking

Staat nu in: Handreiking beschrijving informatieobjecten v1.3.odtHandreiking beschrijving informatieobjecten v1.3.odt

De tekst is goed 
leesbaar 
geschreven.

Op zich leesbaar geschreven maar op punten nodeloos 
technisch. Het detailniveau van de teksten verschilt op 
punten. 

Op welke punten? We 
hebben te maken met zeer 
diverse raadplegers.

Beschrijvingen toegankelijker gemaakt voor 
niet-technici

Metagegevensmodel AP17 gestructureerd.odt

De inhoud is direct 
toepasbaar

Voor directe toepasbaarheid is de Wiki niet streng genoeg. 
Wie moet in welke situatie waar en in welk format 
publiceren?

Tekst verduidelijken. 
Beheerders van extern 
raadpleegbare registraties. 
Verwijzen naar de 
handreiking.

Staat nu in: Handreiking beschrijving informatieobjecten v1.3.odtHandreiking beschrijving informatieobjecten v1.3.odt

Het sheet is op een aantal lastige plekken geblokkeerd 
tegen aanpassen. Dat is vervelend. Op het volgende tabblad 
heb ik teveel regels ingevoegd maar ze kunnen niet meer 
verwijderd worden. Ook zou ik graag de 
kolomeigenschappen aanpassen voor een betere uitlijning.

De doelgroep van 
het onderwerp is 
duidelijk.

De doelgroep wordt nergens feitelijk beschreven. Wie is de 
U die bijvoorbeeld bij 'Publiceren van 
gegevensbeschrijvingen' wordt aangesproken?

Tekst verduidelijken. 
Beheerders van extern 
raadpleegbare registraties. 
Verwijzen naar de 
handreiking.

Staat nu in: Handreiking beschrijving informatieobjecten v1.3.odtHandreiking beschrijving informatieobjecten v1.3.odt

De inhoud is direct 
toepasbaar

Koppeling definities en standaarden is verder niet uitgewerkt 
- welk element uit een gekoppelde standaard correspondeert 
met een definitie, onder welke voorwaarden? En: wat als je 
geen metamodel hebt? Hoe maak je die?

Werkbestand referentie metagegevens AP17 v0.4.xls

Het doel en de 
scope van het 
onderwerp zijn 
duidelijk.

De scope (wanneer het wel of niet op jou van toepassing is) 
staat alleen in de PDF 'Handreiking…". Het doel is helder 
beschreven in de wiki

In rationale het woord 'doel' 
opnemen

Rationale

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Metagegevensmodel%20AP17%20gestructureerd.odt
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Werkbestand%20referentie%20metagegevens%20AP17%20v0.4.xls
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt#Rationale%7Coutline
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04

04 Redactie geheel aangepast.

04 Redactie geheel aangepast.

04

04

04

De doelgroep van 
het onderwerp is 
duidelijk.

De doelgroep zijn de burgers en het bedrijfsleven; waar de 
overheid haar diensten wil aanbieden EN de 
overheidssectoren die met de handleiding moeten werken. 
De inhoud van de te reviewen pagina's zijn gericht op 
degene die het moet gaan implementeren.

Doelgroep beschrijven in 
nieuwe handreiking

Doelgroep anders beschreven: Deze 
handreiking heeft tot doel om beheerders van 
(catalogi van) informatieobjecten op weg te 
helpen bij het maken van een beschrijving 
daarvan, die voldoet aan de relevante 
standaarden en geschikt is voor zowel intern 
gebruik als voor interoperabiliteit met andere 
organisaties.

Handreiking beschrijving informatieobjecten v1.3.odt

De tekst is goed 
leesbaar 
geschreven.

Sommige alinea's zijn goed en helder geschreven, andere 
alinea's (zeker die met veel links) zijn moeilijker te begrijpen 
en hebben een 2e of 3e keer lezen nodig.

Nieuwe indeling in pagina's 
verhelpt dat.

De inhoud is 
consistent.

Voor zover gezien zijn er geen inconsistenties gevonden. Er 
zijn wel veel dubbelingen in de informatie (vooral tussen de 
wiki en bijlagen, maar ook tussen wiki-pagina's onderling) 
wat het gevaar op inconsistentie vergroot. De naam van het 
metagegevensmodel is niet consistent: er staan zeker drie 
verschillende namen voor.

Nieuwe indeling in pagina's 
verhelpt dat.

De inhoud is 
volledig in relatie 
tot het doel en de 
scope.

De praktische voordelen van de uitwerking van AP17 zijn 
niet genoemd: voor wie levert deze uitwerking wat precies 
op? Use cases en andere voorbeelden bijv. Ook is de 
rationale achter de elementen in het referentie metamodel 
gegevenscatalogus niet beschreven (wel op een plek die niet 
logisch lijkt: 'Achtergrond handreiking 
gegevensbeschrijvingen')

Zie nieuwe tekst  afgeleid 
principe en handreiking. 
Rationale toevoegen in 
Referentienamen

Tekst systematische beschrijving aangepast. 
Rationale toegevoegd aan bestand 
referentienamen

Informatieobjecten 
systematisch 
beschreven
Referentienamen 
definities en 
standaarden

De inhoud is 
relevant in relatie 
tot het doel en de 
scope.

Het doel staat wel beschreven, maar hoe AP17 en dan 
voornamelijk de uitwerking ervan hieraan kan bijdrgen is niet 
expliciet gemaakt.

Zie nieuwe tekst 
handreiking

Nieuwe tekst Metagegevensmodel AP17 
gestructureerd

Metagegevensmodel AP17 gestructureerd

De inhoud is direct 
toepasbaar.

De meeting heeft veel duidelijk gemaakt, maar zonder een 
meeting zijn de praktische vervolgstappen niet direct helder. 
Een van de praktische vervolgstappen is de manier van 
publiceren van het gegevenswoordenboek. Een andere is 
het omzetten van het gegevenswoordenboek naar het 
Metagegevens structuurmodel informatieobjecten. Etc.

Handreiking opnieuw 
redigeren. Publiceren 
opnemen bij de 
handreiking. Metagegevens 
daarvan bij het model

Nieuwe teksten handreiking plus publiceren 
en metagegevensmodel

Handreiking 
beschrijving 
informatieobjecten
Metagegevensmode
l AP17 
gestructureerd

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Metagegevensmodel%20AP17%20gestructureerd.odt
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04

04 Redactie geheel aangepast.

04 Navigatie verbeteren

04

04 Redactie geheel aangepast.

De opzet van de 
inhoudelijke 
pagina's is 
duidelijk.

De samenhang tussen de pagina's en verdeling van 
informatie over die pagina's wordt niet direct duidelijk. 
Vanwege de mogelijkheid tot rondjes klikken door linkjes in 
de teksten en bijlagen die niet op alle pagina's staan, maar 
wel algemener lijken te zijn, zoals de PDF-Handreiking, kun 
je verdwaald raken.

Nieuwe indeling in pagina's 
verhelpt dat.

Nieuwe teksten handreiking plus publiceren 
en metagegevensmodel

Handreiking 
beschrijving 
informatieobjecten
Metagegevensmode
l AP17 
gestructureerd

De navigatie 
tussen de pagina's 
is logisch.

Externe pagina's openen in hetzelfde venster tewijl een 
symbooltje aangeeft dat de link in een nieuw venster zou 
openen. Intern zijn er veel links per pagina naar toelichting 
van die begrippen. Dit zijn er zoveel dat het moeite kost om 
het gewone verhaal  te begrijpen zonder al die toelichtingen 
op andere pagina's te lezen. Er is geprobeerd om de te 
reviewen pagina's binnen de wiki zelf te vinden, maar dat is 
niet goed gelukt: Er wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar 
'Informatie-objecten systematisch beschreven' binnen 
'Afgeleide principes' en niet binnen 'semantiek' (er zijn dus 
twee pagina's met dezelfde naam binnen de wiki).

Nieuwe indeling in pagina's 
verhelpt dat.

De wiki ziet er 
verzorgd uit.

Een wiki heeft van zichzelf al een niet strakke en moderne 
uitstraling, maar er is niet iets extra gedaan zoals wel te zien 
in bij bijv. HORA. 
http://www.wikixl.nl/wiki/hora/index.php/Hoofdpagina

Indeling in pagina's verbeterd. Navigatie 
verbeterd met 'Direct naar” kadertjes.

Semantiek
Handreiking 
beschrijving 
informatieobjecten

De PDF 'Handreiking beschrijving informatieobjecten' staat 
niet in de lijst met te reviewen pagina's of documenten. Deze 
bevat wel informatie die interessant is en zo gauw niet 
gevonden wordt op de wiki zelf. Advies is om in ieder geval 
deze informatie ook op te nemen in de wiki zelf.

Nieuwe indeling in pagina's 
verhelpt dat.

Pdf verwijderd. Alles staat nu in de nieuwe 
Pagina's

De eerste pagina van de 'Semantiek' te heten 
'Gegevensbeschrijvingen' is niet opgenomen in de lijst met te 
reviewen pagina's maar is van crusiaal belang om de andere 
pagina's te begrijpen en om het doel en de scope van het 
onderwerp duidelijk te maken. Deze pagina wordt dus met 
een 8 beoordeeld.

Nieuwe indeling in pagina's 
verhelpt dat.
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04

04 Nieuwe alinea in handreiking

04

05 Lopend beheer ingericht???

05 procedureel

05 Voor mij te abstract/ te universitair

05

05

Voor de URI-strategie is gekozen voor leesbare URI's. Hier 
zit het risico van tik- en spelfouten in. Wij hebben hier 
ervaring mee gehad en zijn om die problemen te verhelpen 
overgegaan op onleesbare codes. Ook bij enkel een 
naamswijziging kan dezelfde URI behouden blijven, omdat 
het concept erbij niet verandert.

Kwestie van goed knippen, 
plakken en beheren. Ook bij 
onleesbare codes kan je 
typefouten maken

Geen wijzigingen aangebracht. 
Referentiedefinitie: Unieke identificatie op 
internet conform RFC3986 en de URI-
strategie Linked Open Data

RFC_3986 URI syntax

De impact van deze handreiking is lastig in te schatten. Dat 
heeft deels ook te maken met het niet helder hebben hoe de 
handreiking toegepast kan worden. Voor ons is het 
belangrijk te weten wat de impact is op de mogelijkheid van 
relaties leggen naar de gegevenswoordenboeken vanuit 
onze RDF-store wanneer we concepten binnen het 
onderwijsdomein willen gebruiken.

Zie nieuwe alinea in 
handreiking

Impact beschrijving informatieobjecten

De waardelijsten die op de wiki staan, zijn eigenlijk 
concepten en ons advies is om die ook als zodanig vast te 
leggen. Mondelinge toelichting bij deze aangeboden.

T.z.t als meer ervaring 
ermee opgedaan

In de handreiking duidelijk maken wat de 
status is.

Status handreiking

Het doel en de 
scope van het 
onderwerp zijn 
duidelijk.

Het doel is mij duidelijk, ik vind het lastig inzicht te krijgen in 
de scope; veel standaarden en het lijkt me een hele 
uitdaging om hier enige ordening in aan te brnegen en  te 
houden. Is er bij de opzet voldoende gegeken naar 
EU/Internationale ontwikkelingen of gaat NL zelf het wiel 
uitvinden?

Uitbreiden in lopend 
beheer.

De doelgroep van 
het onderwerp is 
duidelijk.

Het verzoek is om te reviewen is bij mij binnengekomen, 
maar e.e.a. staat ver af van mijn dagelijkse praktijk. Ik zal 
meer van doen hebben met de uitkomsten/toepassing van 
het principe door ketenpartiejen en leveranciers

De tekst is goed 
leesbaar 
geschreven.

helaas, behoort ook tot de 
doelgroep

De inhoud is 
consistent.

lijkt me dat daar juist veel aandacht aan besteed is, 
complimenten

De inhoud is direct 
toepasbaar.

niet door eindgebruikers als individuele gemeenten, wel door 
leveranciers

De doelgroep is catalogus 
beheerders. De raadplegers 
zijn op hun beurt de 
doelgroep van de catalogi

http://www.noraonline.nl/wiki/RFC_3986
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.6.Impact%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.3.Verantwoording%20handreiking%20gegevensbeschrijving.%7Coutline
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06

06 Betrokkenen a.u.b. nader duiden Nieuwe tekst handreiking

06Review Teksten geredigeerd

07 Is mij niet duidelijk Nieuwe tekst handreiking

07 Soms erg voor specialisten geschreven

Kennis van datamodelering is nodig inderdaad

07 Redactie geheel aangepast.

07 Redactie geheel aangepast.

08 Nieuwe tekst handreiking

Het doel en de 
scope van het 
onderwerp zijn 
duidelijk.

Sluit aan bij gegevensstandaardisering zoals UWV dat 
nastreeft.

De doelgroep van 
het onderwerp is 
duidelijk.

Zie nieuwe tekst 
handreiking

Doel handreiking

Reviewcommentaar van Data Office UWV blijft beperkt tot 
de tekst van het principe en heeft geen betrekking op de 
tekst van de handreiking en verdere aanvullende 
documenten. Wel hebben we nog een opmerking bij de in 
NORA gehanteerde definitie voor informatieobject (zie 
tabblad commentaar).

Definitie informatieobject
Referentienamen definities en standaarden

De doelgroep van 
het onderwerp is 
duidelijk.

Zie nieuwe tekst 
handreiking

Doel handreiking

De opzet van de 
inhoudelijke 
pagina's is 
duidelijk.

helaas, behoort ook tot de 
doelgroep

De inhoud is direct 
toepasbaar.

De navigatie 
tussen de pagina's 
is logisch.

Door alle verwijzingen zie ik door de bomen het bos niet 
meer 

Nieuwe indeling in pagina's 
verhelpt dat.

De wiki ziet er 
verzorgd uit.

Door alle verwijzingen zie ik door de bomen het bos niet 
meer 

Nieuwe indeling in pagina's 
verhelpt dat.

De doelgroep van 
het onderwerp is 
duidelijk.

Het gaat om een principe van de NORA, dus de tekst richt 
zich op dezelfde doelgroep als  van de NORA. In de teksten 
wordt niet expliciet een doelgroep voor AP17 beschreven.

Zie nieuwe tekst 
handreiking

Doel handreiking

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.1.Doel%20van%20deze%20handreiking%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.1.Doel%20van%20deze%20handreiking%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.1.Doel%20van%20deze%20handreiking%7Coutline
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08 Nieuwe tekst handreiking

08Review

09

09 Wordt niet beschreven. Is het de ontwerper van de dienst? Nieuwe tekst handreiking

09 Duidelijk taalgebruik OK

09 Zie opmerkingen

09

09 Duidelijk uit verschillende kokers gekomen Navigatie verbeteren

De inhoud is direct 
toepasbaar.

De paragraaf "Stappen bij het maken van 
gegevensbeschrijvingen" op de wiki helpt mensen de 
materie concreet toe te passen. In de PDF-versie van de 
handreiking staan deze paragraaf echter niet. Is dat een 
bewuste keuze?

Nieuwe indeling in pagina's 
verhelpt dat.

Het metamodel kan niet gebruikt worden zonder de 
informatie in het beschrijving Referentienamen definities en 
standaarden.ods. Waarom zijn het metamodel en de 
beschrijving in twee aparte bestanden opgenomen? Het zou 
voor het gebruik vriendelijker zijn om de informatie uit de 
.ods op te nemen in de .pdf., zodat het model, de 
waardenlijsten en de definities bij elkaar staan.

Het doel en de 
scope van het 
onderwerp zijn 
duidelijk.

Hoewel als het informatie-objecten zijn is de diepgang van 
de uitwerking behoorlijk technisch

helaas, behoort ook tot de 
doelgroep

De doelgroep van 
het onderwerp is 
duidelijk.

Zie nieuwe tekst 
handreiking

Doel handreiking

De tekst is goed 
leesbaar 
geschreven.

De inhoud is 
consistent.

De opzet van de 
inhoudelijke 
pagina's is 
duidelijk.

De opzet is helder, alleen begrijp ik de inhoud niet, kan zijn 
omdat ik niet de doelgroep ben

De navigatie 
tussen de pagina's 
is logisch.

Indeling in pagina's verbeterd. Navigatie 
verbeterd met 'Direct naar” kadertjes.

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.1.Doel%20van%20deze%20handreiking%7Coutline
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09Algemeen Geen wijzigingen op dit punt

12Algemeen Beschrijven bij semantiek Zie nieuwe tekst pagina semantiek

12Algemeen Tekst in handreiking aangepast

12Algemeen Wat is de relatie tot ‘big data’. Buiten scope van AP17

12

12Algemeen Nieuwe doelbeschrijving in de handreiking

12Beveiliging

12 Navigatie verbeteren

Kan korter en minder, als het doel is hergebruik te faciliteren 
door afspraken voor beschrijving van informatie objecten. 
Adviseer (verwijs naar) het gebruik van hooguit 1 open 
standaard per doel/ subdoel (transparant, vindbaar etc.)

Helaas, zo simpel ligt het 
niet

De systematiek om de samenhang te zoeken met begrippen 
die in andere ‘lagen’ zoals wetgeving en beleid worden 
gehanteerd, ontbreekt. 

Semantiek

De handreiking lijkt zich vooral te wijden aan 
gegevensdefinities in het kader van gestructureerde 
gegevensmodellen. Dat roept de vraag op hoe dit model zich 
verhoudt tot ‘documenten'.

Verhouding beide soorten 
verduidelijken

Handreiking

Big data is het genereren 
van nieuwe data uit 
bestaande. Een goede 
beschrijving van beide is 
daarbij nuttig.

Status 
standaarden

De status van standaarden die zijn opgenomen is niet 
geheel duidelijk. 

Dat is aan de auteurs van 
die standaarden om dat 
vast te stellen.

Buiten scope van AP17. De redactie kan 
overwegen om op de pagina's van die 
standaarden ruimte te bieden aan ervaringen 
van gebruikers.

De mate waarin het model wanneer zou moeten worden 
toegepast is niet uitgewerkt. 

Het is een handreiking, 
geen verplichting. 
Toepassen indien dat 
voorziet in eigen behoefte

Handreiking

Ook ten aanzien van de opmerking over het publiceren van 
gegevensdefinities zou de nuancering moeten worden 
aangebracht dat de daarbij gewenste 
informatiebeveiligingsniveau’s in acht genomen dienen te 
worden. 

Is afgeleide van 
'Licentietype'

Is opgenomen bij gegevens Distributietype 
onder 'Licentie'

Metagegevensmodel

De opzet van de 
inhoudelijke 
pagina's is 
duidelijk.

De toegankelijkheid behoeft verbetering. Doordat het in een 
Wiki geplaatst is, raakt men al snel het spoor bijster en zijn 
veel muiskliks nodig om te komen tot de noodzakelijke 
informatie. Dit komt de werkbaarheid niet ten goede.

Indeling in pagina's verbeterd. Navigatie 
verbeterd met 'Direct naar” kadertjes.

Handreiking

http://www.noraonline.nl/index.php?title=Semantiek&action=approve&oldid=9717
http://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen/Handreiking
http://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen/Handreiking
http://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen/Metagegevensmodel
http://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen/Handreiking
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Indiener (geanonimiseerd)Onderwerp Opmerking Advies Elbert Verwerking door redactie Verwijzing 
wijziging

12 Nieuwe tekst handreiking

12

12 Processtappen aanpassen Nieuwe tekst processtappen

12 Zie onder 'Publicatie' in de Handreiking

Stop met het verder doorontwikkelen van het model. Zorg 
vooral voor het toevoegen van casuïstiek zodat alles in 
context geplaatst wordt en de gebruiker (lees de persoon die 
met deze handreiking aan de slag gaat) begrijpt hoe en 
wanneer hij of zij dit afgeleid principe kan toepassen. Geef 
daarbij weer welke standaarden (met verwijzing) wanneer 
moeten worden toegepast. 

Nieuwe redactie 
handreiking

Handreiking

Verwijs meer naar en verwerk de geleerde lessen van 
trajecten waar dit principe in de praktijk is toegepast. 

Verwijzing naar de 
woordenboeken. Andere 
toepassingen tzt 
toevoegen.

T.z.t. verwijzingen toevoegen naar 
praktijktoepassingen van deze handreiking.

Werk de processtappen iets verder uit en neem daarin 
vooral mee: Het zoeken van de samenhang met begrippen 
in beleid en wetgeving; De opmerking dat het maken van 
een gegevenswoordenboeken vooral een zaak is van 
materiedeskundigen, een afspiegeling is van de 
werkelijkheid en geen IT-bezigheid betreft.

Handreiking

Neem een paragraaf ‘ontwikkelingen 2.0’ op waaruit duidelijk 
wordt hoe dit model samenhangt met iniatieven als ‘linked 
data’ en ‘big data’.  Deze paragraaf zou een gebruiker 
voldoende handvat of richting mee moeten geven om 
vraagstukken van dit karakter te kunnen adresseren. 

Toepasbaarheid in Linked 
data beschrijven

Handreiking

http://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen/Handreiking
http://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen/Handreiking
http://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensbeschrijvingen/Handreiking
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactie

01 Na stelling: staat een hoofdletter overnemen Aangepast

01

01

01 rationale incompleet overnemen

01

01 datatype user defined mist toevoegen

01

Ind
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

systema-
tisch be-
schreven

Na stelling: een kleine letter 
gebruiken

AP17 Informatieobjecten systematisch beschreven

systema-
tisch be-
schreven

waarborgen van de kwaliteit en 
duurzaamheid: duurzaamheid zelf 
is een kwaliteitscriterium. Het 
waarborgen dient ook duurzaam te 
gebeuren. 

bij elk van de bullets de term 
duurzaam invoegen

duurzaamheid naar 
achteren

Nieuwe tekst: waarborgen van de 
kwaliteit in termen van authenticiteit, 
betrouwbaarheid, volledigheid, 
integriteit, bruikbaarheid en 
duurzaamheid

Rationale

systema-
tisch be-
schreven

organisaties en/of systemen zijn 
niet formeel gedefinieerd

Verwijzen naar de definities van 
deze termen

eenduidiger begrippen 
hanteren

Vervangen door: “publieke organisaties 

en hun voorzieningen daarvoor”
Rationale

systema-
tisch be-
schreven

Bullet toevoegen: het mogelijk 
maken van hergebruik van 
informatieobjecten binnen wet- en 
regelgeving

Toegevoegd bullet: “het mogelijk maken 
van hergebruik van informatieobjecten 
binnen wet- en regelgeving”

Rationale

systema-
tisch be-
schreven

implicaties 1: herbruikbare 
systematiek kan verkeerd uitgelegd 
worden

dit wijzigen in: standaard 
systematiek van beschrijving die in 
voldoende aantallen gevoerd wordt

“wijken alleen 
beargumenteerd af van een 
gekozen standaard of deze 
handreiking”

Gewijzigd in: “Alle partijen wijken alleen 
beargumenteerd af van een gekozen 
standaard of deze handreiking”

Implicaties

handrei-
king

Aangeven dat de lijst niet 
uitputtend is.

Gewijzigd in: “De aangereikte 
waardenlijsten geven de meest 
gebruikte waarden weer, zonder 
pretentie van volledigheid. Indien 
waarden in de praktijk worden gemist, 
geef dit s.v.p. door aan 
architectuur@ictu.nl”

handrei-
king

formaat is een mix van filetypen, 
metaformaat en compressie. Dit 
moet smarter. 

Verleng de lijst en maak smarter. 
Bijvoorbeeld een ZIP, PGP of TAR 
bevat zelf ook weer bestanden. Bij 
XML vereis DTD of XSD et cetera. 
Voeg onder meer ODF en 
dergelijke toe

Beperkt houden. ODF en 
XMI toevoegen. Geen 
theoretische lijst. Advies 
vragen aan ICTU architect

Bewust beperkt gehouden. Moet geen 
theoretische lijst worden. Gewijzigd in: 
“Formaat: (Distribution)
RDF/XML
XSD/XMI
HTML
ODF
PDF
ZIP van één of meer bovenstaande

Formaat: (Distribution)

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt#Rationale%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt#Rationale%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt#Rationale%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt#Implicaties%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Metagegevensmodel%20AP17%20gestructureerd.odt#0.0.1.0.0.4.Formaat:%20(Distribution)%7Coutline
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

01 Bij lengte staat een vraagteken

01 Lijst licentietypen incompleet

01 Mutatietypen incompleet Ongewijzigd

01

01 Wordt .pdf versie op de site gezet

01 Opsomming lijkt incompleet

handrei-
king

Wees specifiek hoe een decimaal 
datatype wordt gebrensd

Legenda bij datatype 
toevoegen. Zie latere versie 
document

getal <lengte><.decimalen>? 
<eenheid>? Legenda toegevoegd:
<element>?: facultatief element
.decimalen: aantal decimalen inclusief 
komma

Datatype (samengesteld)

handrei-
king

Maak een sluitende lijst en baseer 
deze op standaardclassificaties van 
gegevens. Openbaar en autorisatie 
is onvoldoende

Eventueel creative 
commons toevoegen?

Bewust beperkt gehouden. Moet geen 
theoretische lijst worden. Creative 
commons toegevoegd. In praktijk 
gemiste licenties kunnen worden 
toegevoegd.

Licentietype

handrei-
king

beëindigen kan op verschillende 
manieren, fysiek, logisch en door 
overschrijven

Niet overnemen. Dit zijn de 
standaard operaties. 
Historisch maken kan door 
een ander veld (datum 
einde geldigheid + begin 
nieuwe situatie) op te 
voeren of te wijzigen

handrei-
king

Zie Zaaktype valt uit de lucht. Niet 
alle informatieobjecten zijn 
zaakgerelateerd

Uitleg wanneer wel en welke 
standaards (bijvoorbeeld ZTC 2.0) 
dan gelden

Men kan een roltype uit het 
zakenmodel overnemen 
zonder dat met het 
zakenmodel gewerkt wordt. 
Geen versie van het model 
voorschrijven.

Gewijzigd in: “overige (Zie verder 
zakenmodel Gemeenten)”

referen-
tienamen

ZIP cq ODS file kan door lokale 
policies niet gedownload worden

Gaarne als leesbaar bestand 
plaatsen

Opmerkelijk, want ODF 
formaat is door dezelfde 
indiener genoemd. .pdf van 
maken

Referentienamen definities en standaarden.pdf

standaar-
den

Dit is met name een gevoel. Door 
het begrip informatieobject ook van 
toepassing te laten zijn op 
gestructureerde gegevens is een 
wereld van standaards van 
toepassing zoals XML Schema 
Definities. 

Lijst beoogt geen 
volledigheid. Er is 
beschrijving van ISO/IEC 
11179 gevraagd om toe te 
voegen.

Uitwisselingsstandaarden zoals XSD 
toegevoegd aan de lijst als aparte 
categorie. Dit zijn geen 
beschrijvingsstandaarden voor 
metagegevens.

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Metagegevensmodel%20AP17%20gestructureerd.odt#0.0.1.0.0.3.Datatype%20(samengesteld):%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Metagegevensmodel%20AP17%20gestructureerd.odt#0.0.1.0.0.6.Licentietype:%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Review/%22I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Referentienamen%20definities%20en%20standaarden.pdf%22
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

01 overnemen

01  

01  

01  concept header wijkt af Deze pagina is verwijderd

02

publice-
ren

kan dit in een gestructureerd 
formaat: wat meer druk is mogelijk

Vervangen door: gebeurt dit bij 
sterke voorkeur in een 
gestructureerd formaat

§ Publicatie opgenomen in de 
handreiking, met verwijzing naar 
Formaat in Bijlage waardelijsten.

publice-
ren

De genoemde hyperlink kan zeer 
verwarrend werken

Het gelinkte document is niet zwak 
opgemaakt, Engels en mogelijk 
achterhaald. Ik zou de passage 
over XMI laten staan en de bijzin 
weglaten. 

Verwijder pagina publicatie 
en neem relevante inhoud 
op bij de handreiking

Nieuwe § Publicatie in handreiking Publicatie

publice-
ren

enkel tussen twee organisaties is 
niet de lichtste vorm

vervangen door tussen twee 
applicatiecomponenten, binnen een 
enkele eorganisatie

Deze pagina laten vervallen 
en de relevante inhoud 
opnemen bij de pagina 
handreiking

Nieuwe § Publicatie in handreiking Publicatie

achter-
grond

Gelijktrekken aan andere concept 
headers

Bestand: 
Referen-
tienamen 
definities 
en stan-
daar-
den.ods 
(ODF-
spread-
sheet, 24 
kB)

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Mij is niet meteen duidelijk waarom 
het ene element vet geschreven is 
en het andere niet. Betekent vet 
geschreven dat een dergelijk 
element belangrijker is, of kunnen 
niet-vet geschreven elementen 
gezien worden als subelementen? 

Een vorm van uitleg van het 
gebruik van vetgedrukte letters 
wordt wel vermeld in de 
achtergrond van de handreiking 
gegevensbeschrijvingen, maar het 
zou aan te bevelen zijn om deze 
uitleg ook in de spreadsheet zelf te 
vermelden. De spreadsheet kan je 
namel

overnemen. Zie nieuwe 
versie

Document Referentienamen definities en standaarden.pdf aangepastReferentienamen definities en standaarden.pdf

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.7.Publicatie%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.7.Publicatie%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.7.Publicatie%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.7.Publicatie%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Review/%22I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Referentienamen%20definities%20en%20standaarden.pdf%22
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Review/%22I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Referentienamen%20definities%20en%20standaarden.pdf%22
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

02 tekst aangepast

02 Pagina laten vervallen

02

03  

Stan-
daarden 
voor ge-
gevens-
beschrij-
vingen

Zwaarwe-
gend ad-
vies

Duidelijk-
heid

Mbt RMO/NEN ISO 23081: 
'..gebruikt en gemaakt: 
documenten, databases, 
afbeeldingen, mp3-bestanden, 
websites, GIS, CAD-tekeningen en 
beperkt zich dus niet tot 
webpublicaties zoals OWMS.' Dit 
zinsdeel suggereert dat dit een 
uitputtend overzicht is, terwijl  dit 
slechts voorbeelden zijn. De 
originele zin die ik heb aangeleverd 
is ingekort, daarin stond nog beter 
verwoord dat de RMO voor alle 
informatie geldt.

Originele zin overnemen: De 
Richtlijn geldt voor alle informatie 
die, in welke vorm dan ook, bij de 
uitvoering van overheidstaken 
wordt gebruikt en 
gemaakt:documenten, databases, 
afbeeldingen, mp3-bestanden, 
websites, GIS, CAD-tekeningen en 
informatie 

Nieuwe tekst: “De Richtlijn geldt voor 
alle informatieobjecten die bij de 
uitvoering van overheidstaken worden 
gebruikt en gemaakt, zoals 
documenten, databases, afbeeldingen, 
mp3-bestanden, websites, GIS, CAD-
tekeningen en beperkt zich dus niet tot 
webpublicaties zoals OWMS. Wel is het 
toepassingsgebied beperkt tot 
archiefbescheiden.”

Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie

Publice-
ren van 
gege-
vensbe-
schrijvin-
gen

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

U heeft een metamodel gemaakt 
voor het beschrijven van 
informatie-objecten die uw 
organisatie(-onderdeel) bezit?' Wat 
als het antwoord daarop Nee is?

Verwijs naar een bron waarin 
beschreven staat hoe een 
metamodel gemaakt kan worden 
als dit er nog niet is.

Handreiking beschrijving informatieobjecten

Bestand: 
Referen-
tienamen 
definities 
en stan-
daar-
den.ods 
(ODF-
spread-
sheet, 24 
kB)

Suggestie 
voor ver-
betering

Feitelijke 
Juistheid

Per metagegevenselement wordt 
verwezen naar een of meerdere 
standaarden. Het is echter niet 
duidelijk welk element van een 
standaard van toepassing is en 
onder welke voorwaarden. Het is 
niet zo dat je meteen aan een 
standaard voldoet als je een 
metagegeve

Voeg een nuancering toe: 'Door 
een definitie uit de referentielijst toe 
te voegen aan de 
gegevensbeschrijving, wordt 
overigens niet automatisch voldaan 
aan de eisen die de bijbehorende 
relevante standaarden stellen.'

Is aangepast in de 
handreiking

Nieuwe tekst:  3  Neem  de 
naamgeving, definities en overige eisen 
van de standaard over, voor zover 
mogelijk en wenselijk in de sector

Stappen bij het maken van een gegevensbeschrijving

Zie bestand: 03 – Commentaar op 
AP17 door NLIQ.docx

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Standaarden%20informatieobjecten.odt#0.0.0.0.0.2.Richtlijn%20Metagegevens%20Overheidsinformatie/NEN-ISO%2023081%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.5.Stappen%20bij%20het%20maken%20van%20een%20gegevensbeschrijving.%7Coutline
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

03

03

systema-
tisch be-
schreven

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Het woord systematisch (= 
stelselmatig) veronderstelt, dat er 
sprake is van een systeem voor het 
beschrijven van informatie-
objecten. Dit zouden voorschriften 
of richtlijnen kunnen zijn. Bij de 
implicaties staat niet vermeld, dat 
deze voorschriften of richtlijnen 
moeten bestaan en ook 
beschikbaar moeten zijn. 

Neem bij de implicatie op, dat 
voorschriften of richtlijnen zijn voor 
het beschrijven van informatie-
objecten. Vermeld eventueel wat 
de kwaliteit hiervan moet zijn: 
beschikbaar voor.., actueel, 
volledig, eenduidig, duidelijk.

Nieuwe tekst handreiking 
maakt voldoende duidelijk 
dat er standaarden zijn en 
deze handreiking

Tekst aangepast: Om deze implicaties 
te realiseren wordt aanbevolen de 
Handreiking gebruiken. Daarin wordt 
ook verwezen naar de in acht te nemen 
Standaarden informatieobjecten

Implicaties

systema-
tisch be-
schreven

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Er komt een groot aantal termen in 
AP 17 aan de orde al dan niet met 
bepaalde 
(kwaliteits)eigenschappen. Niet 
aangegeven waar ze bij horen en 
definities. 

Maak expliciet waarop een 
eigenschap betrekking heeft 
(informatie-object, informatie, 
informatiesysteem, etc.). Definieer 
alle genoemde termen.

Redigeer AP17.Zie ook 
indiener 1. Herleiden doel 
en context is hetzelfde als 
authenticiteit. Maak 
rationale en implicaties 
consistent.

Tekst aangepast en link naar definitie 
informatieobject opgenomen

AP17 Informatieobjecten systematisch beschreven

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt#Implicaties%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

03 systema-
tisch be-
schreven

Suggestie 
voor ver-
betering

Feitelijke 
Juistheid

Het lijkt onwaarschijnlijk dat er 
zoveel afhankelijkheden zijn tussen 
de (kwaliteit van de) beschrijving 
van informatie-objecten en de 
genoemde factoren die zijn 
genoemd bij rationale. Er staan 13 
factoren genoemd als je iedere 
genoemde eigenschap als één telt. 
De nadruk komt hierdoor de nadruk 
teveel op de rationale te liggen.

Beperk het aantal factoren tot bijv. 
5.

Factoren niet beperken. 
Redigeer AP17.Zie ook 
indiener 1. Herleiden doel 
en context is hetzelfde als 
authenticiteit. Maak 
rationale en implicaties 
consistent.

Nieuwe tekst: Vastleggen van standaard 
metagegevens over de context, inhoud, 
structuur, vorm en gedrag evenals het 
beheer en gebruik van 
informatieobjecten is nodig voor: 
het mogelijk maken van hergebruik van 
informatieobjecten binnen wet- en 
regelgeving
ondersteunen van de uitwisselbaarheid 
van informatie tussen publieke 
organisaties en hun voorzieningen 
daarvoor
waarborgen van de kwaliteit in termen 
van authenticiteit, betrouwbaarheid, 
volledigheid, integriteit, bruikbaarheid en 
duurzaamheid 
waarborgen van vindbaarheid, 
identificatie en toegankelijkheid 
het mogelijk maken van beheer en 
reproductie 
herleiden van het doel en de context 
van de inwinning 
Implicaties
Alle partijen wijken alleen 
beargumenteerd af van een gekozen 
standaard of deze handreiking 
Gegevensbeschrijvingen zijn vindbaar 
met gebruikelijke termen 
De betekenis van gehanteerde 
begrippen is duidelijk (transparant) 
De beschrijving is op internet 
gepubliceerd en voor mensen leesbaar 
(toegankelijk) 
De beschrijving is bij voorkeur ook 
machinaal lees- en interpreteerbaar 
(toegankelijk) 

Rationale en implicaties

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt#Rationale%7Coutline


opmerkingen_per_pagina

Page 16

Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

03

06

systema-
tisch be-
schreven

Suggestie 
voor ver-
betering

Feitelijke 
Juistheid

Niet alle kwaliteitseigenschappen 
van de beschrijving van de 
informatie-objecten zijn beschreven 
bij de implicaties. 

Noem eigenschappen zoals 
beschikbaarheid, actualiteit, 
volledigheid, duidelijkheid en 
eenduidigheid. Stel aan elke 
eigenschap eisen.

Voert te ver. Zo ver zijn we 
nog niet. Ruimte laten voor 
eigen invulling in de praktijk

AP17 Informatieobjecten systematisch beschreven

Informa-
tie-objec-
ten sys-
tematisch 
beschre-
ven

Suggestie 
voor ver-
betering

Feitelijke 
Juistheid

In de voorbeelden bij de definitie 
van informatieobjecten in NORA 
ligt het accent erg op de vorm en 
veel minder op de inhoud. Het kost 
daardoor moeite om objecttypen en 
entiteittypen zoals UWV die 
onderkent te herkennen als 
informatieobject, terwijl dat toch wel 
degelijk de bedoeling moet zijn.

Nuanceren/aanvullen van de 
voorbeelden bij de definitie van 
informatieobjecten, zodat die 
aansluit bij begrippen zoals die in 
de omgeving gehanteerd worden. 
(Bijvoorbeeld de UWV-definities 
voor objecttype en entiteittype.
UWV-definitie voor Objecttype: 
Soort van iets uit de werkelijkheid 
waarvan eigenschappen in de vorm 
van gegevens worden vastgelegd. 
Een individueel voorkomend iets uit 
de werkelijkheid dat beantwoordt 
aan deze soortbeschrijving noemen 
we een object.
UWV-definitie voor Entiteittype: De 
soortaanduiding voor een 
verzameling entiteiten, waarvan we 
in onze administratie dezelfde 
groep van eigenschappen 
vastleggen en die op dezelfde wijze 
geïdentificeerd worden.) 

De nadruk op de vorm is 
nodig om aan te geven dat 
zowel ongestructureerde 
als gestructureerde 
objecten in de definitie 
vallen.
Objecttype is naar de 
definitie van SUWI een 
deelverzameling van 
entiteittype, die zich beperkt 
tot voorkomens in de 
werkelijkheid. Als je echter 
administratieve entiteiten 
ook tot de werkelijkheid 
rekent vervalt het verschil. 
Niets wijzigen. 
Referentiedefinitie 
Objecttype komt dicht in de 
buurt van SUWI, maar 
maakt geen onderscheid 
tussen entiteit en object.

Referentiedefinities niet gewijzigd. 
SUWI definities zijn 
organisatiespecifiek. Object- en 
entiteittypedefinities verschillen per 
standaard en zijn niet wezenlijk 
onderscheiden.

Definitie 
informatieobjec
t
Referentienam
en definities en 
standaarden

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/AP17%20Informatieobjecten%20systematisch%20beschreven.odt
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

07 Teksten geredigeerd

08 Legenda toevoegen.

08 … Aangepast in nieuwe versie Aangepast

Achter-
grond 
handrei-
king ge-
gevens-
beschrij-
vingen

Principi-
eel be-
zwaar

Duidelijk-
heid

Ik snap volstrekt niet wat er in de 
toelichting beschreven wordt. Dit 
lijkt typisch iets voor specialisten.

Hopelijk helpen de nieuwe 
teksten

Metagegevensmodel AP17 gestructureerd

Bestand: 
Referen-
tienamen 
definities 
en stan-
daar-
den.ods 
(ODF-
spread-
sheet, 24 
kB)

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Wat is de betekenis van de 
dikgedruktheid van de regels ten 
opzichte van het metamodel in de 
handreiking?

Legenda toevoegen. Zie 
nieuwe lijst.

Legenda toegevoegd: NB1 De 
belangrijkste metagegevens zijn vet 
weergegeven

Referentienamen definities en standaarden.pdf

Bestand: 
Referen-
tienamen 
definities 
en stan-
daar-
den.ods 
(ODF-
spread-
sheet, 24 
kB)

Suggestie 
voor ver-
betering

"Reeks tekens ter unieke 
identificatie op internet conform..." 
verkorten tot "Unieke identificatie 
op internet conform..." Dat het om 
een reeks tekens gaat lijkt evident.

Referentienamen definities en standaarden.pdf

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Metagegevensmodel%20AP17%20gestructureerd.odt
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Referentienamen%20definities%20en%20standaarden.pdf
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Referentienamen%20definities%20en%20standaarden.pdf
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

08 Tekst nog aanvullen!!!

08 Spatie teveel: "bij voorbeeld" Pagina verwijderen Pagina verwijderd

08

09 Voorbeeld OSB is fout Waar staat dat??? Bellen!

Bestand: 
Referen-
tienamen 
definities 
en stan-
daar-
den.ods 
(ODF-
spread-
sheet, 24 
kB)

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

ISO11179 lijkt niet te zijn 
beschreven op de pagina 
Standaarden voor 
gegevensbeschrijvingen.

Toevoegen (hiervoor 
hebben we geen externe 
expert in de werkgroep). Zal 
ik het doen?

Publice-
ren van 
gege-
vensbe-
schrijvin-
gen

Suggestie 
voor ver-
betering

Taalge-
bruik

"bij voorbeeld" vervangen met 
"bijvoorbeeld".

Bestand: 
Referen-
tienamen 
definities 
en stan-
daar-
den.ods 
(ODF-
spread-
sheet, 24 
kB)

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

(Relatie)Attribuuttype(type).Identific
atiesleutels staat als meervoud.De 
bijbehorende definitie is echter 
"Een aanduiding van…"

"Identificatiesleutels" vervangen 
met "Identificatiesleutel". Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat er meer dan 1 
identificatiesleutel is.

Niet overnemen! Hier 
worden inderdaad 
eventueel meerdere 
secundaire sleutels 
bedoeld.

Uitgebreid toegelicht in nieuwe 
document

Attribuuttype

Informa-
tie-objec-
ten sys-
tematisch 
beschre-
ven

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Digikoppeling of voor open 
standaarden de hele PToLU lijst

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Metagegevensmodel%20AP17%20gestructureerd.odt#0.0.0.0.0.4.Object-,%20gegevensgroeps-%20en%20attribuuttypen%7Coutline
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

09 Idem

09 Model uitvoeriger beschreven

09

09 Pagina verwijderd

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Standaardoplossingen is een multi 
interpretabele term. 

n bestaan meerder types, deze zijn 
niet duidelijk aangegeven, in de 
praktijk bestaat het uit 
voorzieningen (zoemende 
software) en open standaarden 
(specificaties van b.v. 
koppelvlakken)

Handrei-
king

Principi-
eel be-
zwaar

Accepta-
tie

Referentiemodel metagegevens is 
te complex

Zorg alleen voor afspraken op het 
niveau van informatie object en 
verwijs naar b.v. metadata 
standaarden voor vindbaarheid

Indiener behoort kennelijk 
niet tot de doelgroep

Metagegevensmodel AP17 gestructureerd

Bestand: 
Referen-
tienamen 
definities 
en stan-
daar-
den.ods 
(ODF-
spread-
sheet, 24 
kB)

Suggestie 
voor ver-
betering

Accepta-
tie

Dit kan onderdeel zijn van het 
referentiemodel metagegevens

Relatie tussen referentiemodel 
metagegevens en dit file is niet 
duidelijk, wel waardevol, in 
hoeverre overeenkomsten ADMS 
(?) (EU standaard)

Het zijn de metagegevens 
uit het referentiemodel!!!

Toelichting toegevoegd: NB2 Bij keuze 
voor een standaard dienen de 
referentienamen en -definities 
vervangen te worden door die van de 
standaard!

Referentienamen definities en standaarden.pdf

Publice-
ren van 
gege-
vensbe-
schrijvin-
gen

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

De in NORA aanbevolen 
methodiek voor beschrijven van 
metadata is UML

UML verdient een "link" en waarom 
alleen de metadata beschrijving.. = 
verwarrend met het 
hierbovenstaande. Het gaat toch 
ook om het informatieobjectmodel 
waarin de relatie tussen de 
gegevens via UML kunnen worden 
vastgelegd?

Schrap het UML 
klassenmodel als 
aanbeveling in NORA!

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Metagegevensmodel%20AP17%20gestructureerd.odt
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Referentienamen%20definities%20en%20standaarden.pdf
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

09 Idem Pagina verwijderd

09 PSA Verwijzing naar PSA geschrapt

09

Ik verwacht een UML beschrijving 
met Use cases voor het informatie 
object, waarin meerdere gegevens 
worden gebruikt, die op … 
beschreven worden… 

Informa-
tie-objec-
ten sys-
tematisch 
beschre-
ven

Suggestie 
voor ver-
betering

Feitelijke 
Juistheid

Het doel van een Project Start 
Architectuur voor de beschrijving 
van informatie objecten wil ik 
betwijfelen of we bedoelen hier iets 
heel ander met informatie object??

Verwijzing naar PSA 
schrappen.

Stappen bij het maken van een gegevensbeschrijving

Informa-
tie-objec-
ten sys-
tematisch 
beschre-
ven

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Stap 5 beperk mogelijke waarden 
van een eigenschap

Hoe verhoudt een eigenschap zich 
tot een informatie object (is een 
informatie object een entiteittype?) 
Of is het een service/dienst? Beide 
lijken valide in de tekst..
vb: service is: check leeftijd… 
Informatie object is: ?? Leeftijd van 
een persoon. Persoon =  BSN (?) , 
Leeftijd is: Huidige datum - 
geboortedatum (?)
Hier lijkt leeftijd van een persoon 
de eigenschap van een persoon.. 
Is dat wat hiermee bedoeld wordt? 
Wat moet hiervan nu precies mens 
leesbaar en bij voorkeur machine 
leesbaar beschreven worden?

Is geen suggestie voor 
verbetering

Stappenplan aangepast. Begrip 
informatieobject beter toegelicht.

Stappen bij het maken van een gegevensbeschrijving

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.5.Stappen%20bij%20het%20maken%20van%20een%20gegevensbeschrijving.%7Coutline
file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.5.Stappen%20bij%20het%20maken%20van%20een%20gegevensbeschrijving.%7Coutline
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Aard Commentaar Suggestie voor verbetering Advies Elbert Verwerking door redactieInd
ien
er

Pagina-
naam

Com-
mentaar-
categorie

Verwijzing 
wijziging

09 Tekst aangepast

10 Tekst aangepast

10 Tekst sterk uitbreiden Tekst vervangen

11 Tekst ongewijzigd

Informa-
tie-objec-
ten sys-
tematisch 
beschre-
ven

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Niet duidelijk wat een 
informatieobject is

Definieer de betekenis binnen de 
NORA

Definitie staat nu duidelijk in 
de handreiking nieuwe 
versie

begrip informatieobject

Informa-
tie-objec-
ten sys-
tematisch 
beschre-
ven

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Wat is een informatieobject? Op 
deze vraag zijn veel verschillende 
antwoorden denkbaar. Een 
eenduidige definitie is hier 
gewenst.

De definitie die de open standaard 
Archimate geeft is wellicht 
bruikbaar in aanvulling op de 
definities waarnaar in 
onderliggende pagina's wordt 
verwezen.

Betekenis in AP17 is breder 
dan in Archimate, oa. 
wegens archiefwet, OWMS 
etc.

begrip informatieobject

Handrei-
king

Suggestie 
voor ver-
betering

Duidelijk-
heid

Het metagegevensmodel behoeft 
beslist een tekstuele toelichting.

Voeg een tekstuele toelichting toe 
waarin alle elementen van het 
metagegevensmodel inclusief alle 
relaties van onderling 
samenhangende definities worden 
voorzien. 

Metagegevensmodel AP17 gestructureerd

Informa-
tie-objec-
ten sys-
tematisch 
beschre-
ven

Suggestie 
voor ver-
betering

Feitelijke 
Juistheid

In veel organisaties zwerven 
tientallen begrippenlijsten rond. Het 
probleem is in die gevallen de 
organisationele borging (" 
governance")

Vervang de zin: "Daarvoor is een 
systematische beschrijving vereist." 
door " Daarvoor is een 
gezaghebbende, eenduidige en 
systematische beschrijving  vereist. 
Eenduidigheid en systematiek zijn 
kenmerken van de beschrijving 
zelf, terwijl de mate waarin deze 
gezaghebbend is mede afhangt 
van de processen waarmee een 
organisatie de kwaliteit van de 
beschrijving borgt." 

Niet overnemen. Veel meer 
dan dit kan NORA niet 
verplicht stellen

Metagegevensmodel AP17 gestructureerd

file:///I:/NORA/4.%20Projectfasen/AP17/Ontwerp%20AP17/Handreiking%20beschrijving%20informatieobjecten%20v1.3.odt#0.0.0.0.0.2.Reikwijdte%20van%20het%20begrip%20informatieobject%20en%20de%20relevante%20standaarden%7Coutline
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