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NORA Familie telt 24 architecturen, waarvan 20 actueel. Naast de beheerders van 
formele architecturen beschouwt NORA ook beheerders van (enterprise) 
architecturen van overheidsorganisaties en architecten die werkzaam zijn in de 
publieke sector tot de informele familie. De geboortekaartjes van de MARA en de 
ZiRA dateren uit 2016 en 2017. 
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https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Familie
http://mmvos.nl/mara/
http://mmvos.nl/zira
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Beschrijvende, niet-normatieve deel van NORA 
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“Voorziening” vrij los gedefinieerd. In de praktijk vaak politiek; in NORA dat 
weergegeven, maar ook alles wat praktisch is, zoals ook Suwinet en het LSP. 
Granulariteit is ook een punt: is de GBA-V een aparte voorziening? 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Voorzieningen


• Connecting Europe Facility 
• Overzicht van bouwstenen Internationaal 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Connecting_Europe_Facility_(CEF)
https://www.noraonline.nl/wiki/Connecting_Europe_Facility_(CEF)
https://www.noraonline.nl/wiki/Connecting_Europe_Facility_(CEF)
https://www.noraonline.nl/wiki/Connecting_Europe_Facility_(CEF)
https://www.noraonline.nl/wiki/Connecting_Europe_Facility_(CEF)
https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_internationaal


•Meer over deze registratie (te veel voor één screenshot)  
•Beschrijving termen sectorregistraties  
•Alle sectorregistraties 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Identificatie_en_registratie_varkens_en_varkensleveringen
https://www.noraonline.nl/wiki/Sectorregistraties
https://www.noraonline.nl/wiki/Alle_sectorregistraties


Voorbeeld scan 
•Meer over deze registratie (te veel voor één screenshot)  
•Beschrijving termen sectorregistraties  
•Alle sectorregistraties 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Identificatie_en_registratie_varkens_en_varkensleveringen
https://www.noraonline.nl/wiki/Sectorregistraties
https://www.noraonline.nl/wiki/Alle_sectorregistraties


•Meer over deze registratie (te veel voor één screenshot)  
•Beschrijving termen sectorregistraties  
•Alle sectorregistraties 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Identificatie_en_registratie_varkens_en_varkensleveringen
https://www.noraonline.nl/wiki/Sectorregistraties
https://www.noraonline.nl/wiki/Alle_sectorregistraties


Alle informatie over het stelsel van basisregistraties 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Stelsel_van_Basisregistraties


Meer informatie voor afnemers bij Basisregistraties 
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overzicht producten van bouwstenen 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Producten_van_bouwstenen


Bij elke standaard uit de monitor  staat aangegeven voor welke  bouwsteen ze van 
toepassing zijn en of ze daar ook daadwerkelijk worden toegepast. Het overzicht 
staat hier , maar de gegevens zijn ook terug te vinden bij de pagina’s van de 
individuele standaarden en bouwstenen. 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Standaarden/overzicht
https://www.noraonline.nl/wiki/Monitor_Open_Standaardenbeleid
https://www.noraonline.nl/wiki/Voorzieningen
https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_en_gebruikte_standaarden
https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_en_gebruikte_standaarden


Bij elke standaard uit de monitor  staat aangegeven voor welke  bouwsteen ze van 
toepassing zijn en of ze daar ook daadwerkelijk worden toegepast. Het overzicht 
staat hier , maar de gegevens zijn ook terug te vinden bij de pagina’s van de 
individuele standaarden en bouwstenen. 
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https://www.noraonline.nl/wiki/Standaarden/overzicht
https://www.noraonline.nl/wiki/Monitor_Open_Standaardenbeleid
https://www.noraonline.nl/wiki/Voorzieningen
https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_en_gebruikte_standaarden
https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_en_gebruikte_standaarden
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• De overheid besteed veel geld aan het produceren van informatie.  
• Dat doet ze niet voor niks, blijkbaar vertegenwoordigd die informatie waarde!  
• Deze waarde komt op veel verschillende manieren tot uiting. Bijvoorbeeld bij: 

• Primair proces (beeld: plattegrond bestemmingsplan) 
• Transparantie en verantwoording (beeld: parlementaire enquête)  
• Cultureel erfgoed (beeld: Plakkaat van Verlatinghe) 
• Data analystics (beeld: big data) [new kid on the block!] 
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Duurzaam toegankelijk = iedereen die daar recht op heeft kan makkelijk bij de 
informatie. 
 
Waar wij naar toe willen is: 
Toegankelijkheid by design. 
Als systemen ontworpen en ingericht worden rekening houden met duurzame 
toegankelijkheid 
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Maar wat betekent het dat informatie duurzaam toegankelijk is?  
DUTO heeft vijf kwaliteitscriteria opgesteld voor toegankelijkheid van informatie 
(vindbaar, beschikbaar, interpreteerbaar, authentiek en volledig) 
 
• Vindbaar  = Gebruikers kunnen de overheidsinformatie waar zij recht op hebben, 

vinden binnen een aanvaardbare tijd en tegen acceptabele inspanningen.  
• Beschikbaar = Gebruikers kunnen de overheidsinformatie waar zij recht op 

hebben, opvragen en inzien. Ze ondervinden daarbij geen technische of 
procedurele belemmeringen.  

• Interpreteerbaar = Gebruikers kunnen overheidsinformatie lezen en daar betekenis 
aan toekennen.  

• Authentiek = Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat zij de overheidsinformatie 
krijgen zoals deze bij creatie of ontvangst is vastgelegd.  

• Volledig = Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat alle overheidsinformatie die er 
zou moeten zijn, ook daadwerkelijk beschikbaar is.  
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https://www.noraonline.nl/wiki/Duurzame_Toegankelijkheid# 
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Maar wat betekent het dat informatie duurzaam toegankelijk is?  
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AP16 - Identificatie informatie-objecten 
AP17 - Informatieobjecten systematisch beschreven 
  
AP16&17 Eenduidige beschrijving en identificatie Informatieobjecten 
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Verbetersuggesties  
Maak minder abstract en actief 
Plaats expliciet in de context van overheidsdienstverlening 
Rationele legt het  waarom van de stelling goed uit en implicaties zijn concreet 
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De volgende AP's zijn geschrapt als Afgeleide Principes:  
AP 35 (Continuïteit van de dienst)  
AP 36 (Uitgangssituatie herstellen)  
AP 37 (Identificatie authenticatie en autorisatie)  
AP 38 (Informatiebeveiliging door zonering en filtering)  
 

Met de geschrapte principes was inhoudelijk weinig mis, maar ze waren niet breed 
genoeg of op een te getailleerd niveau geformuleerd voor Afgeleide Principes 
(sommige waren meer maatregelen dan eisen). De inhoud van deze principes komt 
dan ook terug in de nieuwe principes, of op het niveau van Beheersmaatregelen, 
Beveiligingspatronen et cetera.  
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http://noraonline.nl/wiki/Continu%C3%AFteit_van_de_dienst
http://noraonline.nl/wiki/Uitgangssituatie_herstellen
http://noraonline.nl/wiki/Identificatie_authenticatie_en_autorisatie
http://noraonline.nl/wiki/Informatiebeveiliging_door_zonering_en_filtering
http://noraonline.nl/wiki/Beheersmaatregelen
http://noraonline.nl/wiki/Beveiligingspatronen
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Doelstelling was om deze AP's vooral concreter te maken door het toevoegen van 
voorbeelden. Er is nu een beter verband tussen de definitie van een informatieobject 
en het modelleren daarvan door middel van een geïntegreerde handreiking hoe je 
dat dan doet. 
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