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Samenvatting

Ondanks de riante toekomstmogelijkheden van het
Geo-ICT vakgebied is er nauwelijks interesse om vervolgopleidingen op dit vlak te volgen en lijken sommige
opleidingen tekort te schieten in met name ICT onderdelen hiervan. Overigens lijkt er, wat dit aspect betreft,
ook in dezelfde vijver gevist te worden als die van de
meer algemene ICT opleidingen, waar ook nauwelijks
instroom is. Wellicht dat meer samenwerking tussen
verschillende vakgebieden hier soelaas biedt.
In dit artikel wordt vanuit een historisch perspectief
gekeken naar technologie, behoefte en kennisontwikkeling van het Geo-ICT vakgebied. Met name de geringe coördinatie en het kijken naar de werkelijke problematiek binnen het vakgebied lijken hiervan de oorzaak
te zijn. Dit artikel poogt een aanzet te geven tot een
beter begrip van de problematiek en de mogelijke oplossing hiervan.
Technologie ontwikkeling
Het vak Geo-ICT is ontstaan uit twee parallelle ontwikkelingen in de ICT branche. Enerzijds ontstond 30 jaar geleden
de behoefte om het maken van kaarten te automatiseren
en de kaartinformatie ook te kunnen gebruiken voor analysedoeleinden. Via de CAD-wereld (Computer-Aided Design)
ontstond het begrip “Mapping” -met name Intergraph is
hier toentertijd groot mee geworden- en iets later het begrip
“GIS” (Geografisch-Informatie Systeem, niet te verwarren
met het begrip “GI” wat tegenwoordig veel meer omvattend
is), waar vooral ESRI furore mee maakte. Anderzijds was dit
de periode van de ontwikkeling van Relationele Databases
en SQL. Deze ontwikkelingen verliepen volledig los van
elkaar en hadden ook een andere insteek; de GIS ontwikkeling was vooral technisch en doelgroep gericht, de RDBMS
ontwikkeling, hoewel technisch van aard, vooral functioneel
en gericht op een breed gebruik. Pas rond ongeveer 1990
ontstond de behoefte om vanuit het GIS gebruik te gaan
maken van standaard relationele databases, waarbij in eerste instantie alleen ging om de koppeling van attributen aan
geografische objecten. Pas sinds een jaar of tien is het begrip
ruimtelijke databases ontstaan, waarmee bedoeld werd
het beheren van ook de geografische objecten in een standaard relationele database, zodat een bredere toepassing
van geo-informatie mogelijk wordt. Onder andere Oracle
doet dat met Oracle Spatial. In deze periode is ook het OGC
(Open Geospatial Consortium) ontstaan om op informatieniveau de interoperabiliteit tussen de inmiddels tientallen
GIS systemen te kunnen waarborgen. Met name het OGC is
ook de aanjager geweest voor de ontwikkeling van “standaard” op XML gebaseerde geo-services, overigens voordat
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de definitie van webservice, zoals het W3C (World Wide Web
Consortium) dit omschrijft, al bestond. Dit laatste kenmerkt
overigens het vak Geo-ICT: technologisch zeer geavanceerd,
vaak vooroplopend, maar daardoor soms uit de pas lopend.
In onderstaande afbeelding is dit inzichtelijk gemaakt; integratie met geo-databases is geen enkel probleem (meer) en
integratie door middel van EAI of EIP is door steeds betere
acceptatie van ICT standaarden op deze vlakken, steeds minder een probleem. De grote uitdaging ligt echter met name
op het vlak van webservices en moderne servicegerichte
(SOA) architecturen, zoals ook onderkend door Geonovum.
Het blijkt dat de OGC geo-services behoorlijk uit de pas
lopen met de SOAP en WSDL standaarden. Uit een GeoSOA test,  in juli 2007 uitgevoerd door het GIS Compentence
Center van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Voedselkwaliteit in samenwerking met Oracle, ESRI en
Geodan, bleek dat het nauwelijks mogelijk was om met
de standaard (OGC) geo-services met (Oracle) BPEL (BPM:
Webservice Orchestratie) een bedrijfsproces in te richten. De generieke standaard SOAP services die ESRI biedt
op de ArcGIS Server waren echter naadloos integreerbaar.
Dit zegt   niets over de kwaliteit van de services, maar wel
alles over het niet goed aansluiten van Geo-ICT standaarden
op de algemene ICT standaarden. Hiervan zal, INSPIRE, de
EG- gemandateerde uitwisseling van milieu gerelateerde
geo-informatie tussen de verschillende lidstaten) geen last
van hebben, maar gebruikers van NORA wel, omdat NORA
de SOA concepten aanhangt.
Behoefteontwikkeling
Het Geo-ICT vak is weliswaar een jong vak, maar het “GIS”
vak is eigenlijk al zo oud als de Egyptenaren, die hun “percelen” optekenden op kleitabletten. Waar 30 jaar geleden voorEnterprise Application Integration
Enterprise Information Portal

	http://www.geonovum.nl/nieuws-services/soa-als-enabler-documentbeschikbaar.html?Itemid=54

Protocol voor uitwisseling via computernetwerken

Web Services Description Language

BPEL: Business Process Execution Language

BPM: Business Process Management

	Web Service Orchestration enables web services to be strung together in predefined patterns and executed via ‘orchestration scripts’.
These scripts will often map to business processes or inter/intra-company workflow. Often the scripts describe the interaction between
applications by identifying messages, branching logic and invocation
sequences.

	Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.
Zie http://www.e-overheid.nl
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Han Wammes is opgeleid als Landmeetkundig Ingenieur en
voor de informatievoorziening van de organisatie.
is via Intergraph als GIS-adviseur bij Oracle terechtgekomen
Hoe dan ook, ondanks deze Babylonische spraakverwarring,
als Solution Architect Geo-Informatie Management. Op dit
gaat het uiteindelijk om  de efficiency en de effectiviteit van
moment is hij bij diverse activiteiten betrokken om het vak
de informatievoorziening van de organisatie, waarbij alle
te promoten. Zo is hij fellow van UNIGIS, adviseur van de
componenten aan elkaar gerelateerd zijn zoals in onderGeo-Informatie Management (SIM) commissie van de Oracle
Gebruikersclub Holland (OGh), voorzitter van de onderstaande afbeelding..
wijscommissie van het Bedrijvenplatform Geo-Informatie
(BGI) en betrokken bij een onderzoek uitgevoerd door
Kennisontwikkeling
Geonovum naar harmonisatie van Geo-ICT (OGC) en ICT
Helaas heeft de kennisontwikkeling van Geo-ICT geen gelij(W3C/OASIS) standaarden (Inspire /NORA), daarnaast is hij
ke tred gehouden met de technologische ontwikkeling. Met
columnist bij Geo-Informatics, een Europees vakblad over
name de kennis over de steeds nauwere integratie met ICT is
sterk achtergebleven, hoewel de vraag ernaar enorm is toegeo-informatica.
genomen. Dit heeft enerzijds misschien te maken met het
“blijf van mijn vakgebied” syndroom of met “ik weet het toch
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beter”, en anderzijds met de enorme personeelstekorten in
Bedrijvenplatform Geo-informatie. Zie http://www.geo-bedrijven.nl/
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