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Agendapunt: 6. Semantiek 

Bijlagen:  

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: BFS 

Datum: 12 juni 2012  Versie 0.1 

Betreft: Status project Landkaart semantische interoperabiliteit 

 

 

Doel 

1. U te informeren over voorgang van het project Landkaart semantiek. 

2. U te vragen in te stemmen met in gang zetten vervolgactiviteiten na  

oplevering van het eindresultaat in juli. 

 

 

Toelichting 

 

Opdracht 

In april is het project Landkaart Semantische Interoperabiliteit van start gegaan. 

Doel is het om de verschillende methoden en ontwikkelingen met betrekking tot 

semantiekvraagstukken in relatie tot elkaar te positioneren.  Met andere woorden: 

een overzicht maken waarin verschillen en samenhang duidelijk worden. Ook moet 

het overzicht houvast bieden bij het maken van keuzes voor een aanpak.  

 

De concrete producten van de eerste fase zijn:  

1. Een uitgewerkte structuur voor de Landkaart voor semantische 

interoperabiliteit, waarin de verschillende methoden en standaarden een 

plaats kunnen krijgen. Ook aandacht voor goede legenda.  

2. Ingevulde landkaart  > benaderingen, methoden, standaarden, enz 

opgenomen in de structuur.  
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3. Richtinggevend ingevuld > handvatten voor het bepalen wanneer welke 

oplossingsrichting te kiezen. Hierbij ook informatie over b.v. 

praktijktoepassingen en beschikbare tooling. 

4. Aantal voorbeeldcasussen aan de hand waarvan het gebruik van de 

Landkaart duidelijk wordt. 

 

Aanpak en status 

De basisstructuur is ontworpen (met hergebruik van een eerdere opzet gemaakt 

voor het Ministerie van V&J). Er heeft een startworkshop plaatsgevonden met 28 

deelnemers uit uiteenlopende overheidsorganisaties waarbij de deelnemers input 

hebben gegeven over benaderingen en criteria die in de Landkaart een plek zouden 

moeten krijgen. De basisstructuur is gemaakt en vulling van de kaart is gestart.  

 

Een eerste tussenresultaat is in de Stuurgroep getoond en besproken. Er is een 

aantal suggesties voor verbetering gedaan met name in aanscherping van de 

probleemstelling, hoe de Landkaart  gaat helpen bij het oplossen van die 

vraagstukken en het schetsen van een mogelijk groeipad naar meer standaardisatie 

of beheersing van variëteit. 

 

In de Forumvergadering van 12 juni wordt een presentatie verzorgd waarin doel, 

perspectief en tussenresultaat van fase één worden getoond. 

 

Als mogelijke activiteiten in de volgende fase zijn benoemd: 

- Landkaart toegankelijk maken 

- Verbreding en/of verdere vulling 

- Beheeraspecten regelen 

- Communicatieactiviteiten 

Prioritering en aard van deze activiteiten zijn nog niet ingevuld. De workshop-

deelnemers zal gevraagd worden hier input voor te leveren. De stuurgroep zal een 

voorstel met onderbouwde afwegingen voor aard en omvang van vervolgactiviteiten 

maken.   

 

Gevraagd Besluit 

Het Forum wordt gevraagd in te stemmen met het in gang zetten van 

vervolgactiviteiten na  oplevering van het eindresultaat van fase één in juli.  

En beide Forum sponsoren het mandaat te verlenen om het voorstel te beoordelen 

en goed te keuren. 

FS-20120612.06




