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Betekenisvolle data: wat is dat?

In de praktijk: GEMMA Informatiemodellen

Demonstratie: GEMMA Online

Andere voorbeelden

Agenda
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Om te beginnen: een simpele vraag

“Wat is een school?”

“De plek waar ik mijn
kinderen elke ochtend

heen breng”

“Alle leslocaties met 
dezelfde naam op de 

gevel”

“Een bekostigingseenheid”

“Een inspectie-eenheid”

“Een plaats waar
kinderen leren”
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Betekenis ≡ ‘Semantiek’

School

Prins Willem-
Alexanderschool

Prinses
Beatrixschool

Is een Is een

“TBox”

“ABox”

Typeringen, 
vocabulaire

Feiten,
data
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Architectuur en definitie van data

School

Prins Willem-
Alexanderschool

Is een

Adres

Hoogstraat 3Dorpsweg 1

Is een

Prinses
Beatrixschool

Is een

Typeringen, 
vocabulaire

Feiten,
data

Is een
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Over definities gesproken…

• TBox

• Ontologie

• Schema

• Metamodel

• Metadata

• …

∆ ?
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Betekenisvolle data: wat is dat?

In de praktijk: GEMMA Informatiemodellen

Demonstratie: GEMMA Online

Andere voorbeelden

Agenda
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Wat is RSGB?

• Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke 
Basisgegevens (RSGB)

• Informatiemodel voor die gegevens die we 
uitwisselen in het gemeentelijk domein, 
binnengemeentelijk en buitengemeentelijk

• Het referentiemodel is een vertaling en een 
uitbreiding van het landelijk stelsel van 
basisregistraties met het oog op de 
gemeentelijke informatiebehoefte
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Toepassing binnen Gemeenten

• Basis voor berichtenuitwisseling (StUF) binnen- en buitengemeentelijk

• Gemeentelijke softwareleveranciers

– Basis voor de gegevensmodellen

• Sinds kort via GEMMA Online als Linked Open Data gepubliceerd

– ImZTC (Informatiemodel Zaaktypecatalogus)

– Binnenkort RSGB (Basisgegevens) en RGBZ (Zaakgegevens)
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Wat kan je er nog meer mee?

• Publiceren van open data

– Met meta data is er meer uit je open data te halen

• Geautomatiseerde integratie voor pakketbouwers

– In de software

– In de handleidingen
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Betekenisvolle data: wat is dat?

In de praktijk: GEMMA Informatiemodellen

Demonstratie: GEMMA Online

Andere voorbeelden

Agenda
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Hoe ziet het er uit via GEMMA Online

http://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Basis-_en_Kerngegevens_(RSGB)
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Betekenisvolle data: wat is dat?

In de praktijk: GEMMA Informatiemodellen

Demonstratie: GEMMA Online

Andere voorbeelden

Agenda
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Andere voorbeelden

• HR meta data voor P-Direkt

• Diverse architectuur wiki’s voor:

– Centrale overheid

– Lokale overheid

– Uitvoeringsorganisaties

– Hoger onderwijs

• Kijk verder op:

– www.xl-knowledge.nl

– www.archixl.nl

http://www.xl-knowledge.nl/
http://www.archixl.nl/
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