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InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

1.11.11.11.1 Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond deelproject deelproject deelproject deelproject metadatametadatametadatametadata    

In 2011 en 2012 nam het Noord-Hollands Archief actief deel aan de sectie toepassingsprofiel 
metagegevens lokale overheden van de Werkgroep Voorbereiding Implementatie eWerkgroep Voorbereiding Implementatie eWerkgroep Voorbereiding Implementatie eWerkgroep Voorbereiding Implementatie e----Depot (WVI). Depot (WVI). Depot (WVI). Depot (WVI). 
Doel van de sectie was om voor de lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) één 
toepassingsprofiel1 op te stellen ten einde een soepele uitwisseling van informatie tussen de 
overheidsorganisaties te bewerkstelligen, evenals een aansluiting op het landelijke e-Depot te 
bevorderen. In de oplevernotitie van het door de sectie opgestelde toepassingsprofiel van november 
2012, gericht aan de stuurgroep van de WVI, adviseert de sectie:  
i. ieder RHC om het Toepassingsprofiel Lokale Overheden als instrument in te zetten voor de 
gemeenten, provincie en waterschappen in zijn werkingsgebied. Implementatie van het 
metagegevensschema is immers nodig om in de toekomst succesvol te kunnen aansluiten op het e-
depot.  
 

Het NHA heeft gevolg gegeven aan deze aanbeveling door de keuze te maken voor het opdoen van 
ervaring  met het Toepassingsprofiel Lokale Overheden tijdens de pilot met de gemeente Haarlem. 
Ook de gemeente Haarlem en het Nationaal Archief stonden achter deze keuze. De gedachte was 
dat de digitale archiefbescheiden van de gemeente Haarlem makkelijker in het e-depot van het 
Noord-Hollands Archief opgenomen konden worden wanneer de metadata van de op te nemen 
archiefbescheiden volgens het Toepassingsprofiel Lokale Overheden waren benoemd  en 
gewaardeerd.  
 

1.21.21.21.2 Doel projectactiviteit Doel projectactiviteit Doel projectactiviteit Doel projectactiviteit testuitplaatsingtestuitplaatsingtestuitplaatsingtestuitplaatsing    

In het Project Initiatie Document (PID) behorende bij de Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente 
Haarlem staat beschreven dat de pilot naast de oplevering van de business case nog een doel heeft, 
namelijk het doen van een testuitplaatsing, waarmee bedoeld wordt dat een klein gedeelte van door 
de gemeente Haarlem gevormd digitaal archief wordt uitgeplaatst naar het Noord-Hollands Archief 
om praktisch inzicht te krijgen in het proces van uitplaatsing. En dan met name gericht op de 
metadata in het proces. Deze test geeft voor beide partijen enkele inzichten: 

• Hoe werkt de tenant e-Depot bij het Noord-Hollands Archief? 

• Sluit het Toepassingsprofiel Lokale Overheden aan op de bestaande praktijk bij de 

gemeente Haarlem? 

• Maakt het Toepassingsprofiel Lokale Overheden aansluiting op het e-Depot eenvoudiger? 

 

 

                                                           

1 Een toepassingsprofiel is een praktische uitwerking van een metagegevensschema. Een metagegevensschema is een 
logisch plan dat de relaties weergeeft tussen metagegevenselementen en deze waardeert door ze al dan niet verplicht te 
stellen.   

 

1. Inleiding 
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1.31.31.31.3 UitgangspuntUitgangspuntUitgangspuntUitgangspuntenenenen    

Ten tijde van de voorbereiding van de pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem hebben 

het Noord-Hollands Archief en de gemeente Haarlem een aantal gezamenlijke verwachtingen 

vastgelegd in een projectbrief. Een van deze verwachtingen bevat de volgende afspraak: 

Voor de uitvoering van de e-Depot oplossing zal de gemeente Haarlem het Toepassingsprofiel 

Metagegevens Lokale Overheden implementeren ten behoeve van de aansluiting op het 

metadataschema van het e-Depot (MeDuSa, ontwikkeld door het Nationaal Archief). De impact van 

deze implementatie moet tijdens de pilot duidelijk worden. 

Deze verwachting is omgezet in een randvoorwaarde voor het project: 

De gemeente Haarlem implementeert het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden. In 

het PID van de Pilot is ook aangegeven dat de ervaringen met het Toepassingsprofiel Lokale 

Overheden zullen gedeeld worden met de brancheorganisaties VNG, IPO en UvW en Archief 2020. 

Het Toepassingsprofiel is afgeleid van de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie uit 2009 die 

gebaseerd is op de wettelijk verplichte NEN-ISO norm 23081-2006. Deze richtlijn is te beschouwen 

als een metagegevensschema. Tijdens de pilot is gebruik gemaakt van het Toepassingsprofiel 

Lokale Overheden 1.0. Deze versie is opgesteld door vertegenwoordigers van de Regionale 

Historische Centra (RHC’s) en het Nationaal Archief in het kader van de voorbereiding van de 

implementatie van het e-Depot bij de genoemde instellingen. Versie 1.0 is vastgesteld door het 

convent van RHC’s en het Nationaal Archief en vervolgens voorgelegd aan de VNG. De VNG gaf  KING 

(Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) de opdracht het profiel te vergelijken met het  RGBZ 

(Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens en Zaken). Daarna werd in opdracht van Archief 

2020 opdracht gegeven aan KING om in samenwerking met de provincies, gemeenten en 

waterschappen een tweede versie op te stellen, geharmoniseerd met de RGBZ. Deze versie is op 1 

mei 2014 vastgesteld door de Stuurgroep Archief 2020: het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale 

Overheden (TMLO). Dit geldt nu als standaard voor de decentrale overheden.  

 

1.41.41.41.4 VerantwoordingVerantwoordingVerantwoordingVerantwoording    

Binnen het tijdsbestek van het project heeft de gemeente Haarlem niet de tijd gehad wijzigingen 

aan het metadatamodel van het reeds draaiende Document Management Systeem (DMS) aan te 

brengen op basis van het Toepassingsprofiel Lokale Overheden. Eén correctie met betrekking tot 

het vullen van de einddatum van een zaak, is overigens wel doorgevoerd. Een exportmogelijkheid 

conform het Toepassingsprofiel bleek ook al snel niet tot de mogelijkheden te behoren. Binnen de 

Pilot is bepaald onderzoek te doen naar verschillende mogelijkheden maar niet over te gaan tot 

ontwikkelingen of daadwerkelijke realisatie van technische oplossingen. Daar is ook bewust geen 

budget voor beschikbaar gesteld. Binnen de activiteit testuitplaatsing is er gehandeld met de 

middelen die voorhanden waren. Het testbestand dat is uitgeplaatst vanuit de gemeente Haarlem 

naar het Noord-Hollands Archief is dan ook bestempeld als een “fake export” dat geheel handmatig 

is bewerkstelligd en dat – conform de afspraak te voldoen aan het Toepassingsprofiel – ook niet 

één op één correspondeert met de werkelijke registratie in het DMS van de gemeente Haarlem.  
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Bij het aanmaken en opnemen van de SIP (submission information package) is gebruik gemaakt van 

aanwezige hulpmiddelen. Binnen het project was het namelijk niet de bedoeling om nieuwe 

hulpmiddelen te ontwikkelen. Een aantal handelingen is dan ook handmatig uitgevoerd, terwijl dit in 

de uiteindelijke uitwerking geautomatiseerd zal verlopen. 

Voor het maken van de SIP is gebruik gemaakt van een aanlevering van metadata en bestanden uit 

het DMS (document management system) van de Gemeente Haarlem. De metadata is in een 

spreadsheet aangeleverd. Het Noord-Hollands Archief heeft het spreadsheet en bestanden omgezet 

naar een SIP in MeDuSa-folder formaat. Dit formaat is onderdeel van de inrichting van het e-Depot. 

De SIP is vervolgens met de standaard workflow door het Noord-Hollands Archief in het e-Depot 

opgenomen. 
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TestuitplaatsingTestuitplaatsingTestuitplaatsingTestuitplaatsing    

 

 

Het proces van de uitplaatsing is in drie stappen uitgevoerd: 

1. Mapping: 

Vanuit de velden, die in het TpLO (Toepassingsprofiel Lokale Overheden) staan genoemd, is 

geanalyseerd welke velden uit het DMS nodig zijn om het betreffende veld te vullen. Het 

resultaat is vastgelegd in een spreadsheet. Hoofdstuk 3 ligt de mapping in detail toe. 

2. Opstellen SIP: 

De SIP is een verzameling bestanden met bijbehorende metadata. Voor de testuitplaatsing 

is de metadata vastgelegd in een spreadsheet. In deze processtap wordt de SIP vanuit de 

aangeleverde metadata en bestanden opgebouwd. 

3. Opname in e-Depot 

De SIP wordt met het e-Depot ingelezen, gecontroleerd en van extra (technische) metadata 

voorzien. Na een goed verlopen controle, kunnen de metadata en de bestanden worden 

opgenomen in het e-Depot. 

2. Testuitplaatsing 
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MappingMappingMappingMapping    

 

3.13.13.13.1    WerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijze    

De activiteit testuitplaatsing is begonnen met het maken van een ‘mapping’ tussen de metadata 

vastgelegd bij de zaken in het DMS van de gemeente Haarlem en de metadata gevraagd vanuit het 

Toepassingsprofiel Lokale Overheden. De eerste gehanteerde methode van mapping richtte zich op 

het inzichtelijk maken in een metadatamodel van alle metadata die vastgelegd kunnen worden in 

het DMS (bronsysteem) en een metadatamodel van het TpLO (doelsysteem). Het metadatamodel 

beschrijft in deze context welke metadata er in het bron- of doelsysteem wordt bijgehouden. 

Daarna wordt in de mapping gespecificeerd hoe de metadata uit het bronsysteem omgezet worden 

naar het doelsysteem Deze methode is aangeraden door het Nationaal Archief. Het gegeven dat er 

in het DMS meer dan 600 attributen weggeschreven kunnen worden maakte deze methode voor de 

pilot onhandelbaar, plus het feit dat er geen lijst met alle beschikbare velden beschikbaar was. 

Na die constatering is de methode anders uitgewerkt. Uitgaande van de 21 elementen beschreven in 

het TpLO (inclusief de sub- en subsub-elementen) is gezocht naar de juiste informatie om de 

elementen mee te vullen vanuit het DMS. Ook deze exercitie bleek niet gemakkelijk. Bepaalde 

elementen worden door de gemeente niet geregistreerd. Andere elementen blijken wel aanwezig 

maar niet op de specifieke manier zoals het TpLO er om vraagt. 2 Daarnaast zijn er ook nog 

metagegevens bij de gemeente Haarlem aanwezig die wel worden vastgelegd en geregistreerd 

maar niet op manier die in aanmerking komt voor export uit het systeem. 3 Hier voldoet de 

gemeente Haarlem wél aan het TpLO maar zijn technische vraagstukken voor eventuele aansluiting 

op een e-depot boven water komen drijven.  

Om de verschillende discrepanties tussen werkelijkheid en wenselijkheid geen invloed te laten 

hebben op de activiteit testuitplaatsing er uiteindelijk handmatig een testbestand samen gesteld 

door het bureau Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de gemeente Haarlem. Vijf zaken als 

neerslag van dienstverleningsprocessen die conform het ingevoerde “Zaakgericht Werken” zijn 

uitgevoerd, zijn uitgekozen voor het testbestand. Binnen het toepassingsprofiel zijn verschillende 

aggregatieniveaus beschreven, namelijk Archief, Serie, Dossier en Archiefstuk. Binnen de gemeente 

Haarlem zitten de verschillende niveau net iets anders in elkaar, namelijk Archief, Dossier, Zaak en 

Document. Bij het opstellen van het testbestand is hier rekening mee gehouden en is er voor 

gekozen om de verschillende aggregatieniveaus tenminste een keer voor te laten komen. Het 

aggregatieniveau Archief kreeg metadata mee, het niveau dossier ook en daarnaast dus vijf zaken 

die één of meerdere documenten bevatten. Dat alle verschillende aggregatieniveaus voorkomen in 

het testbestand, draagt positief bij aan de test van de e-Depot tenant van het Noord-Hollands 

                                                           

2 Zo legt de gemeente Haarlem in het DMS vast welke Basisarchiefcode er bij een zaak hoort, maar doet Haarlem dit niet 

uitgesplitst in vier subelementen, zoals het TpLO vraagt om deze gegevens. 

3 De gemeente Haarlem heeft in het DMS een audittrail waarin events worden vastgelegd bij een zaak. Echter, dit veld 

betreft een tekstveld waar bij een gebeurtenis steeds een regel extra wordt gevuld. Dit veld is niet opgebouwd uit regels 

die er los van elkaar uit geëxtraheerd kunnen worden voor export van metadata. Haarlem legt deze gegevens dus wel vast 

maar kan ze niet of lastig gebruiken voor export.  

3. Mapping 
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Archief. Alle gevraagde metadata die werd gevraagd, is meegegeven met de bronbestanden en - 

alleen daar waar het gegevensmodel van het Haarlemse DMS afwijkt van het TpLO – zijn sommige 

elementen gevuld met fictieve gegevens. 

 

3.23.23.23.2 ResultaatResultaatResultaatResultaat    

Het resultaat betreft enerzijds een spreadsheet waarin van 1 archief, 1 dossier, 5 zaken en 18 

documenten de metadata zijn meegegeven. Een deel van de spreadsheet is afgebeeld in paragraaf 

4.1 van deze rapportage. Daarnaast zijn de verschillende bronbestanden mee gegeven van de 

gemeente Haarlem aan het Noord-Hollands Archief. Hierover is duidelijk afgesproken dat het 

kopieën van originelen betreft, dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan door iedereen die er 

mee in aanraking komt bij de beide partijen en dat de kopieën na afronding van de pilot vernietigd 

worden. 

Anderzijds is er een mapping uitgewerkt. In de volgende paragraaf wordt weergegeven op welke 

wijze velden in het TpLO gevuld kunnen worden vanuit velden in het DMS, en waar dat niet mogelijk 

is. 

 

3.33.33.33.3 Analyse verschillenAnalyse verschillenAnalyse verschillenAnalyse verschillen    

In onderstaande tabel is per veld uit het TpLO aangegeven hoe deze afgeleid kan worden uit velden 

van het DMS. 
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De belangrijkste gegevensgroepen voor de mapping zijn de zaakgegevens, documentgegevens en 

zaaktypegegevens. In belangrijke mate kunnen hiermee de velden uit het TpLO worden gevuld. 

De opvallendste verschillen tussen DMS en TpLO zijn: 

- Classificatie (5): in de pilot is gekozen om de Basisarchiefcode te gebruiken voor de 

classificatie. De code zelf staat bij het Zaaktype geregistreerd. Door het opnemen van het 

Zaaktype bij een zaak, kan de Basisarchiefcode worden bepaald. Meer wordt er echter niet 

vastgelegd. Omschrijving (5.2) en Datum (5.4) kunnen niet worden afgeleid. 

- Dekking (9): Dekking in tijd (9.1) wordt niet expliciet vastgelegd. Dekking in plaats (9.2) wel. 

Echter de registratie in het DMS kan in twee velden, en het kan meervoudig worden 

vastgelegd. Afleiden van “ruimtelijke afbakening/ locatie van entiteit of werking”, zoals het 

TpLO stelt, is daardoor niet eenduidig vast te leggen. 
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- Externe identificatie-kenmerken (10): het “briefkenmerk van derden” wordt vastgelegd op 

documentniveau, niet op zaakniveau. Van oude systemen is alleen voor het systeem 

Docman een veld Docman gecreëerd met als waarde het identificatiekenmerk in Docman. 

- Event geschiedenis (12) en Event plan (13): gebeurtenissen, zoals het TpLO bedoelt, worden 

niet op eenzelfde wijze vastgelegd. Datum start en einde van een Zaak wordt expliciet als 

veld vastgelegd, van een uitgaand document wordt de datum van het document expliciet 

vastgelegd. Van een inkomend document wordt de datum ontvangst vastgelegd. Indien een 

gebeurtenis voorkomt, of beter gezegd als een handeling wordt uitgevoerd, dan vindt 

vastlegging plaats in een log. Dat is één veld waar steeds een regel aan wordt toegevoegd. 

Extraheren van een specifieke gebeurtenis uit deze log is hierdoor lastig te realiseren. 

- Event – Verantwoordelijke functionaris (12.4): in de log wordt de persoonsnaam van de 

functionaris opgenomen. Idealiter wordt voor het TpLO de functienaam gehanteerd. Deze is 

echter niet vastgelegd in het DMS. 

- Actor (15C-1): actoren en hun aggregatieniveau worden niet expliciet in het DMS vastgelegd 

terwijl de Actor volgens het TpLO een verplicht onderdeel van de (Ontstaans-)Context (15C) 

is. 

- Gebruiksrechten (16) en Openbaarheid (18): worden niet expliciet vastgelegd in het DMS 

omdat dat in de dynamische fase nog niet kan worden bepaald. Bij de overbrenging wordt 

dit via algemene afspraken geregeld. 

- Vertrouwelijkheid (17): wordt expliciet geregistreerd binnen het DMS, alleen niet 

herhaalbaar. 

- Formaat (21): het DMS legt niet expliciet eigenschappen van het bestand vast. Door 

uitplaatsing zullen deze gegevens door het e-Depot worden ingevuld. 

Uit de mapping blijkt nog niet of velden zijn ingevuld en of ze op dezelfde wijze zijn ingevuld. Bij het 

opstellen van de voorbeelddata kwamen bij een paar zaken onderlinge verschillen aan het licht. 

Tevens is het van belang om voor een aantal velden ook afspraken te maken hoe ze worden 

ingevuld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Dekking – Geografisch gebied (9.2). Hanteren we hier 

coördinaten, verwijzing naar de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) of een adres? 
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4.4.4.4. OOOOpstellen SIPpstellen SIPpstellen SIPpstellen SIP    

 

4.14.14.14.1 VoorbeelddataVoorbeelddataVoorbeelddataVoorbeelddata    

 
De SIP is opgesteld met gegevens die door de gemeente Haarlem zijn aangeleverd. Deze gegevens 
zijn aangeleverd conform de mapping uit de vorige procestap. 
 
De gebruikte data bestaat uit 18 losse bestanden (behorende bij 5 zaken) en een spreadsheet met 
metadata (volgens het Toepassingsprofiel Lokale Overheden (TpLO)), aangeleverd door de 
gemeente Haarlem. Deze metadata werden zodanig aangepast dat zij niet meer herleidbaar zijn  
naar bestaande adressen en personen.  
 

    
Screenshot van een fragment van het spreadsheet met metadata van zaak 3 (zaak 2013150423), 
binnen dossier 229116. 
    

4. Opstellen SIP 
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4.24.24.24.2 WerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijze    

    
Allereerst werd een mappenstructuur opgezet op basis van de 
aangeleverde metadata. De onder 1 zaak vallende bestanden 
werden in 1 map geplaatst, waarbij de mapnaam van het 
zaaknummer werd voorzien. Er ontstond mappenstructuur van 5 
zaken. 1 van deze zaken viel onder een dossier en werd in een map 
met het dossiernummer geplaatst. 
 
Met behulp van de Ruwe Ingest Tool (RIT) werd van deze 
voorbeelddata een Submission Information Package (SIP) 
gecreëerd. De data werd nu voorzien van een mappenstructuur en 
metadata (in .xml-bestanden) op basis van het metadataschema 
MeDuSa.  
Op een aantal punten komen het metadataschema MeDuSa en de 
in het TpLO gespecificeerde metadata niet overeen. Dat betekent 
concreet dat een aantal metadata die door de gemeente Haarlem 
op basis van het TpLO waren toegekend aan de voorbeelddata, niet 
werden meegenomen bij het aanmaken van de SIP. De met behulp 
van de RIT aangemaakte .xml-bestanden met metadata werden 
dan ook aangevuld met beschrijvende metadata, zoals in het TpLO 
gespecificeerd, zodat de data geschikt is voor opname in het e-
Depot. Daarvoor werd de xml-editor Eclipse gebruikt. 

 
 

 
Screenshot van de SIP-structuur van zaak 2013150423 (binnen dossier 229166): het pdf-bestand 
van het initiërend document met bijbehorend metadata.xml-bestand. 
    

4.34.34.34.3 Analyse verschillenAnalyse verschillenAnalyse verschillenAnalyse verschillen    

 

Een analyse van de verschillen is weergegeven in tabelvorm, met links de metadatavelden volgens 

MeDuSa, vervolgens de veldnummers en veldnamen volgens het TpLO en ten slotte de bevindingen.    
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MeDuSaMeDuSaMeDuSaMeDuSa    TpTpTpTpLOLOLOLO    OpmerkingenOpmerkingenOpmerkingenOpmerkingen    

identificatiekenmerk 2. Identificatiekenmerk De unieke ISL-code die hier door de RIT 
is geplaatst, moest worden gewijzigd in 
het unieke dossier-, zaak- of 
documentnummer 

Officiële naam 4. Naam Hier was het unieke dossier-, zaak- of 
documentnummer geplaatst door de 
RIT; moest worden gewijzigd in de 
naam volgens TpLO. 

Classificatie Code 5.1. Classificatie Code Toegevoegd en ingevuld 

Classificatie  - omschrijving 5.2. Classificatie  - omschrijving Toegevoegd en ingevuld 

Classificatie – Bron 5.3. Classificatie – Bron Toegevoegd en ingevuld 

Classificatie - Datum 5.4. Classificatie - Datum In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

Dekking – periode begin (datum) 9.1. Dekking – in tijd Toegevoegd en ingevuld 

Dekking – periode eind (datum) 9.1. Dekking – in tijd Toegevoegd en ingevuld 

Taalinformatie – code 11. Taal Staat standaard op dut 

Taalinformatie - taal 11. Taal Staat standaard op Dutch 

Event – eventhistory 12. Event  

Event – eventhistory – begindatum 12.1. Event – Datum/periode De datumnotatie bij een “event” staat 
standaard op “jaar” maar moet worden 
omgezet naar een datumnotatie jaar-
maand-dag 

Event – eventhistory – type 12.2. Event – Type Toegevoegd en ingevuld 

Event – eventhistory – beschrijving 12.3. Event – Beschrijving Toegevoegd en ingevuld 

Event – eventhistory – betrokken 
instantie of functionaris 

12.4. Event – verantwoordelijke 
functionaris 

Toegevoegd en ingevuld, met de rol 
van de functionaris als 
verantwoordelijke. 

Event – eventhistory – betrokken 
instantie of functionaris – 
identificatiekenmerk 

n.v.t. Verplicht volgens MeDuSa, echter niet 
volgens TpLO, zodat dit veld is 
leeggelaten. 

Event - eventplan 13. Event  

Eventplan – begindatum 13.1. Event – Datum/periode De datumnotatie bij een “event” staat 
standaard op “jaar” maar moet worden 
omgezet naar een datumnotatie jaar-
maand-dag 

Eventplan – type 13.2. Event – Type Toegevoegd en ingevuld 

Eventplan – beschrijving 13.3. Event – Beschrijving Toegevoegd en ingevuld 

Eventplan - trigger 13.4. Event – aanleiding Veld niet aanwezig in testset 

Event – type n.v.t. Dit veld wordt bij het toevoegen van 
een event automatisch aangemaakt. 
Het is onduidelijk welke metadata uit 
het TpLO hier moeten worden ingevuld. 

Preposities n.v.t. Dit veld is weggehaald 

RelatieRecord  MeDuSa heeft een relatierecord, die 
een andere structuur heeft dan TpLO 

n.v.t. 15.1. Relatie ID In MeDuSa is dit veld anders 
gedefinieerd 

n.v.t. 15.2. Relatie Type In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

n.v.t. 15.3. Relatie Datum/periode In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

n.v.t. 15c-1. Relatiecontext – Actor In MeDuSa is dit veld anders 
gedefinieerd 

n.v.t. 15c-1-2. Relatiecontext – Actor ID In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

n.v.t. 15c-1-3. Relatiecontext – 
Aggregatieniveau 

In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

n.v.t. 15c-1-4.2. Relatiecontext – 
Geautoriseerde naam 

In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

n.v.t. 15c-1-7. Relatiecontext – Plaats In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

n.v.t. 15c-1-8. Relatiecontext – Jurisdictie In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 
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MeDuSaMeDuSaMeDuSaMeDuSa    TpTpTpTpLOLOLOLO    OpmerkingenOpmerkingenOpmerkingenOpmerkingen    

n.v.t. 15c-2. Relatiecontext – Activiteit In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

n.v.t. 15c-2-2. Relatiecontext – Activiteit 
ID 

In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

n.v.t. 15c-2-3. Relatiecontext – 
Aggregatieniveau 

In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

n.v.t. 15c-2-4. Relatiecontext – Naam van 
het werkproces 

In MeDuSa kun je hiervoor Classificatie 
gebruiken. Echter dit veld kan dan niet 
meer gebruikt worden voor Classificatie 
uit het TpLO 

Vertrouwelijkheid – niveau 18.1. Vertrouwelijkheid – 
Classificatie/niveau 

Toegevoegd en ingevuld 

n.v.t. 20. Integriteit In MeDuSa is dit veld niet gedefinieerd 

Agency specific ??. Agency specific Hier werden de metadata opgenomen 
die in het betreffende veld van de 
spreadsheet stonden. Het toevoegen 
van het vereiste metadataveld gaat in 
de xml-editor Eclipse niet eenvoudig 
met behulp van de rechtermuisknop en 
het toevoegen van een veld, maar door 
het handmatig aanpassen van de xml-
structuur. 
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5.5.5.5. Opname in eOpname in eOpname in eOpname in e----DepotDepotDepotDepot    

 

De SIP die in de vorige processtap, is gemaakt, is met deze processtap opgenomen in het e-Depot. 

Allereerst is de SIP naar de e-Depot omgeving bij het Nationaal Archief overgezet via FTP (File 

Transfer Protocol). 

Daarna is met de standaard workflow van het e-Depot de SIP opgenomen. In de screenshot is te 

zien welke stappen in de workflow zijn doorlopen. 

 

 

Na afronding van de workflow zijn het dossier met 1 zaak en de 4 losse zaken opgenomen in het e-

Depot. 

5. Opname in e-Depot 
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Het e-Depot kan met meerdere metadatamodellen werken. In de huidige ingest workflow van het e-

Depot is MeDuSa het metadatamodel. De standaard workflow accepteert alleen een SIP opgemaakt 

conform MeDuSa. In de workflow wordt de metadata die het e-Depot nodig heeft voor de registratie 

geëxtraheerd. De metadata uit de SIP wordt ongewijzigd opgeslagen. 

 

Hieronder wordt de metadata van een document volgens het metadatamodel van het e-Depot (XIP) 

weergegeven. 

 

Tevens worden de relaties met hoger en lager gelegen aggregatieniveau’s vastgelegd. 

 

Zoals eerder gezegd, wordt ook de metadata van de SIP ongewijzigd vastgelegd. In onderstaande 

twee screenshots wordt een deel van de vastgelegde metadata getoond. 
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Tijdens de ingest in het e-Depot worden ook technische metadata uit het bestand geëxtraheerd. In 

het volgende screenshot de resultaten. 
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6.6.6.6.     AntwoordenAntwoordenAntwoordenAntwoorden, conclusies en aanbevelingen, conclusies en aanbevelingen, conclusies en aanbevelingen, conclusies en aanbevelingen        

 

    

Beantwoording Beantwoording Beantwoording Beantwoording van de van de van de van de gestelde vragen in paragraaf 1.2gestelde vragen in paragraaf 1.2gestelde vragen in paragraaf 1.2gestelde vragen in paragraaf 1.2    

1. In de paragraaf over de doelstelling van de testuitplaatsing (1.2) zijn de volgende vragen 

gesteld:Hoe werkt de tenant e-Depot bij het Noord-Hollands Archief? 

2. Sluit het Toepassingsprofiel Lokale Overheden aan op de bestaande praktijk bij de 

gemeente Haarlem? 

3. Maakt het Toepassingsprofiel Lokale Overheden aansluiting op het e-Depot eenvoudiger? 

Antwoord vraag 1Antwoord vraag 1Antwoord vraag 1Antwoord vraag 1    

De tenant e-Depot is een proefomgeving, die niet specifiek voor uitplaatsing is ingericht. Alle 

functionaliteit is beschikbaar: 

• bestanden kunnen worden opgenomen, waarbij de technische metadata wordt 

geëxtraheerd, 

• dossiers kunnen worden vernietigd 

• metadata en bestanden zijn op te vragen. 

De tenant is echter met deze inrichting niet geschikt voor operationele uitplaatsing. Er is geen 

geautomatiseerde aansluiting op het DMS, zowel voor aanlevering van bestanden als het opvragen 

door het DMS van bestanden. Vernietiging kan wel handmatig, maar is niet mogelijk op basis van 

het bereiken van de vernietigingstermijn. Synchroniseren van metadata (b.v. voor het zetten van de 

vernietigingsdatum) is niet mogelijk. Het Nationaal Archief werkt, mede met de ervaring opgedaan 

in de pilot, de functionaliteit verder uit. 

Antwoord vraag 2Antwoord vraag 2Antwoord vraag 2Antwoord vraag 2    

Het antwoord op de tweede vraag is gedeeltelijk. Zoals gesteld verschilt de gehanteerde 

terminologie van elkaar. Dit, en het ontbreken van het noodzakelijke metadatamodel van het DMS, 

maakten  de mapping bijzonder arbeidsintensief en feitelijk onwerkbaar. Niet alle velden uit het 

TpLO zijn te vullen en in het DMS zit nog waardevolle informatie die niet in het TpLO past. Echter 

een groot gedeelte van de velden is wel te mappen. KING heeft ook onderkend dat niet alle velden 

in het TMLO kunnen worden gevuld vanuit RGBZ 1.0 (de standaard voor het inrichten van een 

zaaksysteem). In het wijzigingsvoorstel voor RGBZ 2.0 zijn aanpassingen meegenomen om het gat 

tussen RGBZ en TMLO te dichten. Dit was een eerste ervaring met de mapping. Document 

management systemen zullen mogelijk worden aangepast aan het TMLO. Een andere optie die leidt 

tot betere aansluiting is om met behulp van de leverancier een overzicht van de metagegevens die 

zich in het DMS bevinden, te maken. 

Antwoord vraag 3Antwoord vraag 3Antwoord vraag 3Antwoord vraag 3    

Het antwoord op de laatste vraag is afhankelijk van het perspectief. Kijk je naar de huidige stand 

van zaken dan helpt het TpLO nauwelijks in de aansluiting van het huidige DMS op het huidige e-

Depot. De voornaamste reden is de dubbele vertaling van gegevens, van DMS naar TpLO, en 

vervolgens van TpLO naar MeDuSa. 

Richten we onze blik naar voren in de tijd, dan biedt het gebruik van een toepassingsprofiel wel 

6. Antwoorden, conclusies en aanbevelingen  
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degelijk voordelen. Een toepassingsprofiel beschrijft welke metadata een organisatie minimaal moet 

vastleggen om (digitale) informatie te beheren. Op basis van dat toepassingsprofiel wordt er een 

profiel gemaakt, vertaald naar de eigen organisatie/toepassingsgebied. Bij het inrichten van een 

systeem (bv DMS) kun je aan de hand van je organisatieprofiel zien of alle vereiste metagegevens 

kunnen worden aangemaakt/vastgelegd dan wel automatisch worden gegenereerd. Het 

ondersteunt derhalve een overheid bij het inrichten van het systeem. 

Een algemeen geldend metadatamodel zorgt er tevens voor dat de koppeling tussen DMS en het e-

Depot systeemonafhankelijk is. De leveranciers van DMS-en kunnen via een standaard export 

zorgen voor een aanlevering van digitaal archiefmateriaal en metadata conform dat standaard 

metadatamodel.4 Een andere heel belangrijke motivatie voor het gebruik van het toepassingsprofiel 

is de mogelijkheid tot uitwisselen van digitale informatie met andere overheidsorganisaties. 

De archiefinstelling kan met een toepassingsprofiel in de hand zorgen voor een standaard import 

voor digitaal archiefmateriaal.  

De standaardisatie heeft als bijkomend voordeel dat bij het beschikbaar stellen vanuit meerdere 

archieven, deze op dezelfde manier beschreven en doorzoekbaar zijn. 

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    

- Het metadatamodel van het DMS en het metadatamodel van het TpLO staan op enige 

afstand van elkaar. Paragraaf 3.3 laat zien dat vanuit het DMS niet alle verplichte velden uit 

het TpLO zijn te vullen. Daarbij komt dat in het DMS meer gegevens liggen opgeslagen dan 

het TpLO vraagt. 

- Major 

-  

- De terminologie in het metadatamodel van het DMS en het metadatamodel van het TpLO is 

verschillend. Zo worden dezelfde begrippen met verschillende betekenis gebruikt, of zijn 

bepaalde begrippen niet een op een te vertalen. Dit is een belangrijk aspect voor de 

gesprekken tussen archiefvormer en archiefdienst bij de uitvoering van de mapping. 

- Major 

-  

-  

- Het TpLO is op een aantal onderdelen abstract in formulering. Het Toepassingsprofiel 

Metadata Lokale Overheid (TMLO) dat KING heeft opgesteld, is een verbetering ten opzichte 

van het TpLO. 

- Minor 

-  

- Alhoewel in het e-Depot meerdere metadataschema’s kunnen worden opgenomen, is de 

huidige inrichting beperkt tot het metadataschema MeDuSa. Uitbreiding van de inrichting 

met een metadataschema dat beter aansluit op het TpLO, zorgt ervoor dat alle gegevens 

rechtstreeks in het e-Depot kunnen worden opgeslagen. 

- Blokkerend indien hier niet aan is voldaan. 

                                                           

4 KING (Kwaliteitsinstituut van de Gemeenten) heeft met het TMLO (Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid) op 

basis van het TpLO een standaard neergelegd, die leveranciers kunnen aanzetten tot het realiseren van zo’n standaard 

export. 
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AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen    

• Kies als startpunt voor de mapping een gedefinieerd gegevensmodel voor de gegevens in 

het DMS. Zonder dit startpunt blijft het zoeken naar welke velden beschikbaar zijn. Dit kan 

een gegevensmodel zijn die is gebaseerd op een ingerichte export-functionaliteit. Of het 

interne gegevensmodel van het DMS. 

• Spreek in de mapping niet alleen over de velden maar ook over de waarden. Spreek af welk 

waardenbereik je hanteert. B.v. locatie met XY-coördinaten en niet met adres. Voor 

zoekvragen over de archieven van alle aangesloten overheden bij een archiefdienst, is het 

aan te bevelen deze gegevens met hetzelfde waardenbereik vast te leggen. Voor de 

collectie Nederland is een landelijke afspraak hieromtrent aan te bevelen. 

• Onderzoek na afronding van de mapping of de daadwerkelijke registratie aansluit bij de 

mapping. Pas de mapping of de registratie aan om eventuele verschillen op te lossen. 

• Bewaar de originele set van metadata die bij uitplaatsing is meegeleverd. Bij de opname in 

het e-Depot worden zowel de gegevens van de archiefvormer als de gegevens conform 

TpLO vastgelegd. Hiermee is tevens een oplossing geboden voor de gegevens uit het DMS, 

die de archiefvormer wel wil bewaren, maar die niet in het TpLO kunnen worden 

opgenomen. 


