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Aanleiding 

In opdracht van het Forum Standaardisatie is in 2012 een hulpmiddel ontwikkeld om 
inzicht krijgen in de verschillende benaderingen voor semantiek: de Landkaart 
Semantische Interoperabiliteit. De Landkaart is beschikbaar via de website van het 
Forum, om toegankelijkheid te vergroten wordt koppeling aan de NORA voorgesteld.    
 
Toelichting op de Landkaart 

Landkaart wil een hulpmiddel zijn om semantische benaderingen onderling te kunnen 
vergelijken. Hij kan dienen als een inhoudelijk referentiekader en houvast bieden bij 
discussies, analyses en besluitvorming over semantische interoperabiliteit. De Landkaart 
helpt bij vragen als: Welke benaderingen zijn er voor ons probleem? Heeft de benadering 
zich bewezen, waar wordt hij toegepast? Hoe verhouden methoden en standaarden zich 
tot elkaar, kunnen ze samen gebruikt worden? Kunnen we binnen onze organisatie 
standaardiseren op een benadering?  
De landkaart beschrijft semantische benaderingen aan de hand van 50 criteria verdeeld 
over 4 rubrieken: inhoudelijke, functionele, prestatie- en actuele criteria. De 
daadwerkelijke Landkaart is een spreadsheet, daarnaast is er een rapport met o.a. 
verantwoordingen en gebruikershandleiding. Er zijn in de Landkaart nu 17 benaderingen 
opgenomen. Ook zijn vijf voorbeeld casussen beschreven. 
 

Opties voor plaatsing in de NORA-wiki: 

1. In het verlengde van de gegevenswoordenboeken 

2. Gekoppeld aan een Katern  

3. Gekoppeld aan Principes 

 

 

Ad 1 Gegevenswoordenboeken in de NORA wiki 

Woordenboeken hebben bij uitstek betrekking op semantiek, directe koppeling van de 

Landkaart aan de pagina gegevenswoordenboeken is daarom zinvol. De koppeling 

bestaat idealiter uit een korte beschrijving van doel, nut en gebruik een link. 

Deze optie kan direct zonder verdere belasting van het NORA-team worden 

doorgevoerd. 

 

Ad 2 Gekoppeld aan een katern 
Er is (nog) geen katern dat over semantiek gaat. Bij de suggesties voor nieuw te 
ontwikkelen katernen (NORA Gebruikersraad dd 19/03/2013) is o.a. een voorstel voor 
een katern ‘Harmoniseren van informatiemodellen’ ingediend.  Mocht een dergelijk katern 
gemaakt worden dan in koppeling van de Landkaart èn hergebruik van informatie uit de 
Landkaart ten zeerste aanbevolen. 

Deze optie zou gehonoreerd moeten worden als een dergelijk katern ontwikkeld 

wordt.    

 

Ad 3 Principes 

Er zijn enkele principes die raken aan semantische standaardisatie:   

>  AP 8 = ‘Gebruik open standaarden’ > verwijst naar de ‘pas toe of leg uit’ lijst van 

Forum Standaardisatie. Op de lijst staan ook semantische standaarden (b.v. Stuf,  Aquo 

standaard, Setu standaard)  

> AP 17 = ‘Gebruikte informatieobjecten zijn systematisch beschreven’ > dit gaat 

m.n. over metadatering, informatie modellering komt niet expliciet aan de orde. 



 

Er spelen wel (veel) vragen op dit vlak (getuige o.a. de verschillende initiatieven rondom 

het Stelsel van Basisregistraties). In dat licht zou toevoegen van een afgeleid principe 

over semantische modellering aanbeveling verdienen.  

Over deze optie dient de NORA gebruikersraad zich uit te spreken. 

 

 

Gevraagde besluiten: 

1. Akkoord voor koppeling Landkaart semantische interoperabiliteit aan de pagina 

gegevenswoordenboeken in de NORA online; 

2. Instemming met het voorstel om de Landkaart te (her)gebruiken indien besloten 

wordt tot het opstellen van een katern over informatiemodellen;  

3. Instemming met verdere uitwerking van een afgeleid principe m.b.t. semantische 

modellering;     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


