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1 Inleiding
Dit document beschrijft de business-, informatie- en ICT-architectuur van de informatieinfrastructuur die wordt ontwikkeld in het kader van het programma GroenGelinkt. GroenGelinkt
werkt aan de totstandkoming van een informatie-infrastructuur voor het domein van de natuur- en
milieu-educatie (NME). Meer informatie over dit programma is te vinden op www.groengelinkt.nl.
Het programma GroenGelinkt wordt uitgevoerd in een aantal fasen. Elke fase leidt tot een bepaald
niveau van functionaliteit, plateau genoemd.
Dit architectuurdocument is een groeidocument. Per plateau wordt een nieuwe, verder
uitontwikkelde versie gemaakt. De huidige 3.1-versie is bedoeld voor plateau 3 van het programma
GroenGelinkt. Plateau 3 wordt gerealiseerd in de periode april – december 2012
Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:









Beschrijving architectuurcontext
Terugblik Plateau 1 en 2
Vooruitblik Plateau 3
Architectuurprincipes
Beschrijving businessprocessen NME
Beschrijving informatie-architectuur
Beschrijving technische infrastructuur
Bijlagen.

De werkgroep Architectuur en Infrastructuur van het programma GroenGelinkt bestaat uit:






Geeske Steeneken, Codename Future
Jacquelijn Ringersma, WUR
Bas Kruiswijk, Twynstra Gudde
Leo Bakker, Kennisnet
Jacob Molenaar, Ontwikkelcentrum.
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2 Managementsamenvatting
GroenGelinkt is een landelijke voorziening voor het aggregeren en uitwisselen van NME-metadata.
GroenGelinkt biedt:



permanente voorzieningen aan voor het aanbieden en opvragen van metadata (de
webservices + het domeinmodel)
tijdelijke of permanente voorzieningen aan voor het interacteren met die metadata (de
Menukaart).

GroenGelinkt moet daartoe koppelen met:



Bronsystemen van NME-aanbieders (zoals lokale NME-centra)
Data-aggregaties van NME-partijen (zoals IVN, etc.).

Koppelen met GroenGelinkt is tweewegverkeer. Een NME-organisatie of –leverancier die koppelt
met GroenGelinkt mag:



Eigen data aanbieden en/of
Alle data aanwezig in de GroenGelinkt-infrastructuur opvragen.

De ICT-architectuur van GroenGelinkt maakt integraal onderdeel uit van de ICT-architectuur van de
Groene Kenniscoöperatie en van Kennisnet, zoals weergegeven in het volgende schema:

De ICT-architectuur van GroenGelinkt bestaat uit de bekende BIT-driedeling:




Businessprocessen
Informatiearchitectuur
Technische architectuur.
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1. Architectuurprincipes
2. Praktische uitwerking, in zijn algemeenheid en voor elk plateau van het programma in het
bijzonder.

2.1 Businessprocessen
De belangrijkste architectuurprincipes van GroenGelinkt op businessniveau zijn:
1. De architectuur is gericht op het bevorderen van samenwerking en informatiedeling door
NME-organisaties
2. Daarnaast richt de architectuur zich ook op een zo laagdrempelig mogelijke toegang tot deze
informatie vanuit het onderwijs.
3. GroenGelinkt maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande functionaliteiten, standaarden,
afspraken en best practices van Groen Kennisnet en Wikiwijs
4. Alleen daar waar absoluut noodzakelijk vanwege specifieke kenmerken of behoeften van het
NME-veld ontwikkelt GroenGelinkt eigen functionaliteiten
5. Deze te ontwikkelen functionaliteiten voldoen aan de standaarden, afspraken en best
practices van Groen Kennisnet en Wikiwijs
6. GroenGelinkt bevordert het gebruik van Groen Kennisnet en Wikiwijs als instrumenten voor
natuur- en milieu-educatie door eindgebruikers zo soepel mogelijk naar deze voorzieningen
toe te leiden.
7. Uitgangspunt is: single source van metadata. Metadata wordt zoveel mogelijk eenmalig
ontwikkeld en onderhouden, en bijeengebracht op een centrale plaats
(repository/referatory) waaruit door alle betrokken partijen op verschillende wijze geput kan
worden
8. Koppelen met GroenGelinkt is tweewegverkeer. Een NME-organisatie of –leverancier die
koppelt met GroenGelinkt mag:
a. Eigen data aanbieden en/of
b. Alle data aanwezig in de GroenGelinkt-infrastructuur opvragen.
9. Er wordt GEEN standaardisatie nagestreefd van NME-aanbod. Partijen zijn hier geheel vrij in
10. Er wordt GEEN standaardisatie nagestreefd in de benadering van doelgroepen en
communicatiekanalen. Partijen zijn hier geheel vrij in
11. Er wordt WEL standaardisatie nagestreefd van beschrijving (metadatering) van NME-aanbod,
passend binnen de kaders van EduStandaard
12. De Groen Gelinkt architectuur maakt gebruik van decentrale bronbestanden of collecties van
metadata. Deze decentrale bronnen worden door GroenGelinkt geraadpleegd (webservices)
en/of geharvest en centraal geïndexeerd t.b.v. zoekacties. Er is géén centrale redactie o.i.d.
13. Eigenaarschap (en daarmee beheer) van decentrale bronbestanden, collecties van
leermateriaal, collecties van andere data zijn belegd bij betrokken en samenwerkende
partijen en wordt niet belegd bij de projectorganisatie.
14. Tijdelijke uitzondering hierop vormt de database waarin metadata van Activiteiten en
Groene locaties worden vastgelegd. Deze zal door het unieke karakter binnen de Groen
Gelinkt-architectuur vooralsnog een status aparte hebben.
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complexiteit
16. De plateaus zijn ‘upwards compatible’. Dat wil zeggen dat als een NME-organisatie gebruik
maakt van voorzieningen op plateau n van de architectuur, zij zonder onoverkomelijke
inspanning van deze voorzieningen gebruik kan blijven maken als de architectuur wordt
opgewaardeerd naar plateau n+1
17. Partijen die willen aansluiten op GroenGelinkt zijn zelf verantwoordelijk voor het
implementeren van Menukaart-functionaliteiten op hun website en voor het realiseren van
de aansluiting op het harvesting-koppelvlak.
GroenGelinkt richt zich op de volgende businessprocessen:

De businessprocessen 1 en 5 vinden decentraal plaats, bij de NME-organisaties en bij de
eindgebruikers, buiten de scope van GroenGelinkt. Proces 8 is secundair en is gericht op de
instandhouding van de GroenGelinkt-processen zelf.

2.2 Informatiearchitectuur
De belangrijkste principes van de informatiearchitectuur zijn:
1.
2.

3.
4.

Er wordt uitgegaan van een diversiteit aan kanalen waarlangs met dezelfde informatie
verschillende doelgroepen worden bereikt – “multi-channel, single source”
De informatiearchitectuur van de NME-infrastructuur wordt objectgeoriënteerd opgezet. Dat wil
zeggen dat de informatie zoveel mogelijk wordt opgedeeld in losse informatieobjecten met
welomschreven onderlinge relaties.
De informatieobjecten mogen en zullen in werkelijkheid waarschijnlijk ook opgeslagen zijn in
afzonderlijke repositories, een gedistribueerde situatie dus.
NME-informatie in GroenGelinkt wordt door de aanbiedende partijen op een uniforme manier
gemetadateerd conform gangbare metadatastanaarden, zoals NL-LOM (beheerd door
Kennisnet, op basis van IEEE-LOM)
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NME-informatie in GroenGelinkt is voorzien van unieke, persistente identifiers (UPI) die
openbaar herleidbaar zijn
6. GroenGelinkt wil integreren met zo min mogelijk data-aggregaties per datagebied
7. Bij concurrerende data-aggregaties integreert GroenGelinkt met de aggregatie die a) een zo
breed mogelijk draagvlak heeft binnen het NME-veld en b) zo goed mogelijk aansluit bij de ICTarchitectuur van GroenGelinkt
8. GroenGelinkt stimuleert en ondersteunt de integratie van overige data-aggregaties met de
aggregator waar GroenGelinkt mee is gekoppeld.
9. GroenGelinkt legt geen registratie van bepaalde (meta)data aan als er daarvoor ergens in het
veld al een voorziening bestaat, maar maakt gebruik van die bestaande voorziening
10. Aan die voorziening stellen we dan wel twee eisen:
 De voorziening moet (zo) compleet (mogelijk) zijn (zoveel mogelijk data bevatten)
 De voorziening moet optimaal aanspreekbaar zijn voor de GroenGelinkt-omgeving (middels
goed gedocumenteerde webservices)
11. Als we wel willen koppelen met een voorziening in het veld die niet aan deze eisen voldoet, dan
repliceren we die data in de eigen repository van GroenGelinkt d.m.v. harvesting.
12. Harvesting gebeurt op basis van de OAI-PMH-standaard en SRU/SRW.
GroenGelinkt onderscheidt vijf informatiecategorieën:
Informatieobject
Leerobjecten

Activiteiten

(NME-)Organisaties

Locaties

Documentatie

Beschrijving
Dit zijn NME-lesmaterialen. Zij worden binnen de informatie-architectuur
beschouwd als leerobjecten conform de NL-LOM-standaard. Denk aan een
leskist of een website over een bepaald onderwerp
Dit zijn NME-activiteiten met een definiërend temporeel (tijd) en
geospatiaal (plaats) aspect. Denk aan een ‘schooltuintje in de
Watergraafsmeer’ of een ‘wandeling met de boswachter op dinsdag 14 april
2011 om 13.00 uur’.
Dit zijn (NME-)organisaties die gebruik maken van de GroenGelinktinfrastructuur en die een bepaald aanbod hebben voor de eindgebruikers.
Denk aan lesmaterialen, activiteiten, advies, begeleiding.
Dit zijn ‘plekken’ waar zich relevante NME-zaken bevinden. Denk aan een
kantoor of vestiging van een NME-organisatie, maar ook aan groenelocaties
als een kinderboerderij, een park, een observatiehut, enzovoort.
Dit is (achtergrond)informatie op het gebied van NME. Denk aan artikelen,
toelichtingen, beleidsdocumenten, rapporten, enzovoort.
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2.3 Technische architectuur
De belangrijkste principes van de technische architectuur van GroenGelinkt zijn:
1.
2.
3.
4.

De NME-architectuur is opgebouwd uit losse repositories, services en functionaliteiten die
middels webservices met elkaar zijn verbonden
De NME-infrastructuur levert diensten op basis van open standaarden die gangbaar zijn in het
NME-veld
“Maak alleen wat je niet kunt gebruiken van partners”. De NME-architectuur maakt zoveel
mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen van NME-partners
GroenGelinkt ontwikkelt alleen functionaliteit die bedoeld is voor de integratie van de
verschillende repositories, bronsystemen e.d. en alleen als deze functionaliteit ten dienste staat
van de (eind)gebruiker.

Het sterk gedistribueerde karakter van de GroenGelinkt-infrastructuur heeft ook een schaduwzijde:




Performance: veel functionaliteiten van GroenGelinkt vereisen gecoördineerde interacties
tussen verschillende systemen tegelijk. Dit kan de overall performance van GroenGelinkt
nadelig beïnvloeden
Afhankelijkheid: GroenGelinkt is sterk afhankelijk van de functionaliteit en kwaliteit van de
systemen van ‘derden’. Als er in die systemen iets mis gaat, gaat het ook mis in GroenGelinkt.

De technische architectuur van GroenGelinkt ziet er in schema als volgt uit:
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3 Context: GroenGelinkt, Groen Kennisnet en Wikiwijs
De ICT-architectuur van GroenGelinkt maakt onderdeel uit van een groter geheel, namelijk die van
Groen Kennisnet en Wikiwijs. De partijen achter deze ICT-voorzieningen, Kennisnet en de Groene
Kenniscoöperatie, zijn tevens convenantpartner van GroenGelinkt.

De Groene Kenniscoöperatie (GKC) is een innovatieplatform waar groene onderwijs- en
onderzoeksinstellingen samen met bedrijfsleven en maatschappij werken aan kenniscirculatie en
benutting van groene kennis. Groen Kennisnet is een online platform met actuele groene kennis
voor onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, beleidsmakers en iedereen die er gebruik van wil maken.
Praktische artikelen, rapporten, websites en leermiddelen, en informatie over de groene
kennisinstellingen en hun innovatieprojecten.
Kennisnet biedt als publieke ict- ondersteuningsorganisatie alle onderwijsinstellingen in het basis-,
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs onafhankelijke expertise en gratis diensten bij
het effectief gebruik van ict. Wikiwijs is in Nederland een plek op internet waar iedere docent
leermateriaal kan vinden, gebruiken en aanpassen, van basis- tot universitair onderwijs. Je kunt ook
zelf leermateriaal ontwikkelen, bewaren en delen met collega’s. Wikiwijs is een platform waar
docenten kennis over en ervaringen met open leermateriaal kunnen uitwisselen en zo nodig
professionele ondersteuning vinden. Onder de naam Wikiwijs wordt een geheel van digitale
collecties, webapplicaties en functionaliteiten aangeboden op internet. Alle open, digitale
leermaterialen zijn vrij in het onderwijs te gebruiken. Wikiwijs is een publiek en onafhankelijk
platform voor en door docenten, waarbij docenten zelf betrokken zijn bij de ontwikkeling en de
inhoud van het platform.
Edurep is de spin in het web bij het zoeken en vinden van (digitaal) lesmateriaal. Als centrale
referatory voor metadata van leermateriaal in Nederland verzamelt Edurep gegevens over
leermateriaal uit een groot aantal onderwijscollecties. Deze collecties zijn afkomstig van bijvoorbeeld
uitgeverijen, onderwijsinstellingen en cultureel-maatschappelijke organisaties.
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diensten en content aan voor onder andere het groene onderwijs. Het Ontwikkelcentrum is een van
de partners van de Groene Kenniscoöperatie en stelt zijn metadata-repository (OC-repository) ter
beschikking van het programma GroenGelinkt.
Doelstelling van GroenGelinkt is om de ICT-infrastructuur en -functionaliteiten van Wikiwijs en Groen
Kennisnet toe te passen op het terrein van de natuur- en milieu-educatie in Nederland. Concreet
betekent dit dat GroenGelinkt de voorwaarden schept waaronder organisaties in het NME-veld
gebruik kunnen maken van de infrastructuur van Groen Kennisnet en Wikiwijs om hun doelgroepen
te bereiken, in het bijzonder het onderwijs. Uitgangspunten daarbij zijn:





GroenGelinkt maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande functionaliteiten, standaarden,
afspraken en best practices van Groen Kennisnet en Wikiwijs
Alleen daar waar absoluut noodzakelijk vanwege specifieke kenmerken of behoeften van het
NME-veld ontwikkelt GroenGelinkt eigen functionaliteiten
Deze te ontwikkelen functionaliteiten voldoen aan de standaarden, afspraken en best
practices van Groen Kennisnet en Wikiwijs indien van toepassing
GroenGelinkt bevordert het gebruik van Groen Kennisnet en Wikiwijs als instrumenten voor
natuur- en milieu-educatie door eindgebruikers zo soepel mogelijk naar deze voorzieningen
toe te leiden.

Voor haar ICT-architectuur betekent dit formeel dat GroenGelinkt zich conformeert aan:




de ICT-architectuur van Groen Kennisnet. Deze is te vinden in het document Architectuur
tussen kennisvraag en –aanbod. Uitwerking van de Business/Informatie Architectuur & het
Informatiemanagement van Groen Kennisnet, december 2010
(http://issuu.com/Kennisnet/docs/architectuur-tussen-kennis-vraag-en-aanbod)
Standaarden, afspraken en best practices van EduStandaard. Deze zijn te vinden op
www.edustandaard.nl.

Voor haar ICT-architectuur betekent dit functioneel en praktisch dat GroenGelinkt zoveel mogelijk
gebruik maakt van bestaande voorzieningen van Groen Kennisnet en Wikiwijs:







Voor het raadplegen en gebruiken van metadata van leerobjecten wordt gebruikt gemaakt
van Edurep
Voor de bronregistratie van metadata van leerobjecten ingevoerd in GroenGelinkt wordt
gebruik gemaakt van de OC-repository van het Ontwikkelcentrum
Voor het aanbieden van functionaliteiten voor delen en arrangeren van lesmateriaal wordt
gebruik gemaakt van Wikiwijs
Voor het verzamelen en bewaren van gebruikerswaarderingen van lesmateriaal wordt
gebruikt gemaakt van de sociale-metadatabroker (SMB) van Wikiwijs
Voor de bronregistratie van metadata van documentatie wordt gebruik van de voorzieningen
van Groen Kennisnet
Voor de bronregistratie van metadata van organisaties en personen wordt (met ingang van
plateau 3) gebruik gemaakt van de voorzieningen van Groen Kennisnet (Groene
Kennissenbank).
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4 Terugblik Plateaus 1 en 2 van GroenGelinkt
4.1 Resultaten Plateau 1
In Plateau 1 (januari 2011 – juli 2011) van GroenGelinkt is een pilot uitgevoerd met een aantal
Amsterdamse NME-organisaties onder leiding van het ANMEC (Amsterdams NME Centrum). De pilot
had als doel om bottom-up te werken aan de eerste fase van de ICT-infrastructuur van de NMEsector.
Doelstelling van plateau 1 was het ontwikkelen van een generieke informatie-infrastructuur voor het
publiceren, beheren, zoeken/vinden en gebruiken van een aanbod van informatie, lesmaterialen en
activiteiten op het gebied van Voeding en Gezondheid voor Amsterdamse basisscholen. Dit aanbod
wordt door de verschillende deelnemende organisaties ontwikkeld en aangeboden, maar moest op
één plaats worden ontsloten voor de gebruikers. De betrokken organisaties noemden dit ‘de
Menukaart’.
Een demo-versie van de in plateau 1 ontwikkelde Menukaart is te vinden op
http://demo.groengelinkt-menukaart.nl/.
De ontwikkelde functionaliteiten en koppelvlakken zijn gedocumenteerd op http://wiki.groengelinktmenukaart.nl/index.php/Main_Page.
Tijdens de ontwikkeling van plateau 1 is gebleken dat de ontwikkelde ICT-architectuur van
GroenGelinkt in grote lijnen goed toepasbaar en robuust is gebleken. Wel zijn er een aantal
aandachtspunten:




De complexiteit van het onderliggende informatiemodel (zie hoofdstuk 8 van dit
architectuurdocument). Het bleek lastig – maar is uiteindelijk wel gelukt – om een voldoende
integer informatiemodel te ontwikkelen. Dit zal bij de ontwikkeling van volgende plateaus
een aandachtspunt blijven
Het gedistribueerde karakter van de ICT-infrastructuur. Al in plateau 1 is sprake geweest van
een gedistribueerde infrastructuur: de leerobjectbeschrijvingen stonden in Edurep en de
overige beschrijvingen in GroenGelinkt zelf. Dit heeft de nodige afstemmings- en
synchronisatieproblematiek met zich mee gebracht, maar uiteindelijk is het wel gelukt.

Verwacht mag worden dat in volgende plateaus van GroenGelinkt de mate van complexiteit en
distributie van de data zal toenemen. De GroenGelinkt-architectuur zal dus zeer zorgvuldig moeten
worden geïmplementeerd.
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4.2 Resultaten Plateau 2
Plateau 2 (juli 2011 – februari 2012) was gericht op het consolideren van de in Plateau 1 ontwikkelde
infrastructuur. Dit is op drie vlakken gebeurd:
1. Ontwikkelen van een integrale beheeromgeving van metadata voor GroenGelinkt, gericht op
kleine NME-organisaties
2. Geautomatiseerd aansluiten van landelijke NME-organisaties met een groot aanbod
3. Geautomatiseerd aansluiten van lokale NME-organisaties.
De ontwikkelde integrale invoer- en beheeromgeving is met name gericht op lokale NMEorganisaties à la ANMEC die hun aanbod in GroenGelinkt willen brengen en met behulp van een
Menukaart-implementatie presenteren. Voor hen is een omgeving ingericht waarin ze op één plek
alle metadata kunnen invoeren en beheren. ‘Aan de achterkant’ praat deze omgeving met alle
verschillende GroenGelinkt-repositories waarin deze metadata worden opgeslagen.
In plateau 2 is een koppelvlak van GroenGelinkt ontwikkeld waarop grote aanbieders van NMEactiviteiten kunnen aansluiten. Denk hierbij aan organisaties als Naturalis en IVN. Het koppelvlak
heeft een generiek karakter. Ondanks het feit dat het koppelvlak beschikbaar was, is het in Plateau 2
geen enkele organisatie gelukt om een daadwerkelijke koppeling te realiseren. Dit had te maken met
prioriteiten.
Gelukkig is het koppelvlak wel gebruikt om een koppeling te realiseren met een veelgebruikt
catalogussysteem voor NME-centra. Veel lokale NME-organisatie werken namelijk met een zo’n
catalogussysteem voor het beheren van hun activiteiten en lesmateriaal. Aansluiten bij GroenGelinkt
betekent voor deze organisaties dubbel werk: gegevens in het eigen systeem invoeren én gegevens
in GroenGelinkt invoeren. Vandaar dat het veel efficiënter is als het eigen catalogussysteem
gekoppeld wordt aan GroenGelinkt. In plateau 2 is een geslaagde pilot uitgevoerd met het
catalogussysteem Digitale NMEgids van de firma EDSO en hebben twee NME-centra (Gouda en
Nijmegen) via deze koppeling hun aanbod ontsloten in GroenGelinkt. Met ingang van 1 maart 2012 is
deze mogelijkheid beschikbaar voor alle gebruikers van de Digitale NMEgids.

5 Vooruitblik Plateau 3
De ICT-doelstellingen van Plateau 3 van GroenGelinkt zijn:
1. Verdere integratie met de ICT-infrastructuren van Groen Kennisnet en Wikiwijs:
a. Integratie met de Groene Kennissenbank
b. Integratie met de documentatieinfrastructuur van Groen Kennisnet
c. Integratie met Wikiwijs Delen
2. Toevoegen van (zoek)functionaliteiten voor de kinder/buitenschoolse opvang (KO/BSO) en
het voortgezet onderwijs (VO)
3. Optimalisatie van het centrale informatiemodel van GroenGelinkt:
a. Introductie van een systeem voor unieke, persistente identificatoren
4. Optimalisatie van de zoekinterface van GroenGelinkt.
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In het vierde kwartaal van 2011 is de Groene Kenniscoöperatie begonnen met de ontwikkeling van
de Groene Kennissenbank, een voorziening voor het ontsluiten van informatie over organisaties en
personen in de groene sector en voor het creëren en ondersteunen van netwerken binnen die sector.
De Groene Kennissenbank zal onderdeel gaan uitmaken van de infrastructuur van Groen Kennisnet.
Een eerste versie van de Groene Kennissenbank is gelanceerd in februari 2012.
In het derde plateau wil GroenGelinkt komen tot een volledige integratie met de Groene
Kennissenbank. Dat wil zeggen dat het eigen voorlopige register van organisatiegegevens t.b.v. de
Menukaart wordt uitgefaseerd (en de gegevens gemigreerd naar de Groene Kennissenbank) en dat
er een koppelvlak wordt gerealiseerd met de Groene Kennissenbank. Dit koppelvlak moet voldoen
aan de architectuurprincipes zoals vastgelegd in hoofdstukken 9 en 10 van dit architectuurdocument.
In concreto betekent dit dat er web services gecreëerd zullen moeten worden voor:
1. Het raadplegen van organisatiegegevens t.b.v. het refereren aan organisaties of de invoer
van organisaties in de Invoeromgeving van GroenGelinkt én omgevingen die geharvest
worden door GroenGelinkt, zoals bijvoorbeeld de Digitale NMEgids
2. Het opvragen van organisatiegegevens om te tonen in de Menukaart
3. Het invoeren van nieuwe organisaties in de Groene Kennissenbank
4. Het onderhouden van bestaande organisaties in de Groene Kennissenbank.
Issues bij deze integratie zijn:




Performance
Unieke, persistente identificatie van organisaties
Beheer, onderhoud en rechten.

Documentatie
In Plateau 3 zal de vijfde informatiecategorie van GroenGelinkt worden geoperationaliseerd:
documentatie. Documentatie is informatie zoals achtergrondartikelen, beleidsdocumenten, etc. In
GroenGelinkt zullen metadata van deze documentatie doorzocht kunnen worden. Als bronregister
van deze metadata zal gebruik gemaakt worden van de documentatieinfrastructuur van de Groen
Kennisnet.
Documentatie wordt door Groen Kennisnet al ontsloten richting Edurep. GroenGelinkt zal gebruik
maken van het bestaande koppelvlak met Edurep en de metadata van de groene documentatie
hiermee ophalen.
Aan de kant van de Menukaart zal een vijfde tab worden toegevoegd aan de zoekinterface.
Wikiwijs Delen
Wikiwijs Delen is de nationale ICT-voorziening voor het delen van lesmateriaal door docenten. De
metadata van al het lesmateriaal dat is ontsloten via GroenGelinkt komt terecht in Edurep en
daarmee in Wikiwijs. In de zoekinterface van GroenGelinkt wordt echter niet gerefereerd aan de
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onderzocht hoe deze verwijzing en integratie gerealiseerd kan worden.
Doelgroepen KO/BSO en VO
In Plateau 3 wil GroenGelinkt NME-aanbod voor de doelgroepen KO/BSO en VO kunnen afhandelen.
Vooronderzoek heeft aangetoond dat het hier niet gaat om nieuwe informatietypes of om nieuwe
(zoek)functionaliteiten. Het betreft vooral het toevoegen van nieuwe metadatakenmerken. Hiervoor
zal gebruik gemaakt worden van bestaande vocabulaires van EduStandaard.
Voor wat betreft het VO zal aansluiting gezocht worden bij de metadateringsactiviteiten van het
programma Educatieve Contentketen 2 (ECK2) van Kennisnet, SLO en de GEU. Zie
www.educatievecontentketen.nl. Binnen ECK2 lijkt immers het kader ontwikkeld te worden
waarmee NME-aanbod gekoppeld kan worden aan curriculum en methodes voor het VO.
Daarnaast zal de user interface van de Menukaart aangepast moeten worden om de verschillende
‘zoekfacetten’ te kunnen tonen voor de doelgroepen KO/BSO, PO enVO.
Optimalisatie informatiemodel
Twee aspecten van het informatiemodel zullen in Plateau 3 worden geoptimaliseerd:




In Plateau 2 zijn diverse verbeteringsvoorstellen ontwikkeld voor de informatiecategorieën
Leermateriaal, Activiteiten, Groene locaties en Organisaties. Deze zullen worden
doorgevoerd
Het refereren aan informatieobjecten binnen (en buiten) GroenGelinkt. Hiervoor zal een
systematiek voor unieke, persistente identificatie van informatieobjecten worden
geïntroduceerd. Zie voor meer informatie paragraaf 8.7.

Optimalisatie zoekinterface
In Plateau 2 is een lange lijst met kleine verbeterpunten aan de Menukaart ontwikkeld. Deze
verbeteringen zullen na prioritering in de user interface worden doorgevoerd.
Daarnaast zal worden gewerkt aan functionele uitbreidingen/verbeteringen van de zoekwidget. In
maart 2012 wordt een pilot uitgevoerd met MEC Nijmegen en uitgeverij Zwijsen waarin een speciale
versie van de zoekwidget wordt uitgetest waarmee passend lokaal NME-aanbod kan worden getoond
op een methodesite van een educatieve uitgever. Bij gebleken succes zal deze versie van de
zoekwidget in productie worden genomen.
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6 Architectuurprincipes
De ICT-architectuur van GroenGelinkt conformeert zich aan de architectuurprincipes van Groen
Kennisnet zoals vastgelegd in het document Architectuur tussen kennisvraag en –aanbod. Uitwerking
van de Business/Informatie Architectuur & het Informatiemanagement van Groen Kennisnet, met
dien verstande dat de faciliteiten van de GroenGelinkt-infrastructuur ook beschikbaar zijn voor nietgroene organisaties die zich met NME bezighouden. Zie bijvoorbeeld GKN-principe 1 op pagina 17
van bovengenoemd document.
In aanvulling op deze architectuurprincipes gelden voor de GroenGelinkt-infrastructuur nog de
volgende aanvullende principes:

6.1 Principes businessarchitectuur
De principes van Groen Kennisnet worden aangevuld met:
1. De architectuur is gericht op het bevorderen van samenwerking en informatiedeling door
NME-organisaties
2. Daarnaast richt de architectuur zich ook op een zo laagdrempelig mogelijke toegang tot deze
informatie vanuit het onderwijs.
3. GroenGelinkt maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande functionaliteiten, standaarden,
afspraken en best practices van Groen Kennisnet en Wikiwijs
4. Alleen daar waar absoluut noodzakelijk vanwege specifieke kenmerken of behoeften van het
NME-veld ontwikkelt GroenGelinkt eigen functionaliteiten
5. Deze te ontwikkelen functionaliteiten voldoen aan de standaarden, afspraken en best
practices van Groen Kennisnet en Wikiwijs
6. GroenGelinkt bevordert het gebruik van Groen Kennisnet en Wikiwijs als instrumenten voor
natuur- en milieu-educatie door eindgebruikers zo soepel mogelijk naar deze voorzieningen
toe te leiden.
7. Uitgangspunt is: single source van metadata. Metadata wordt zoveel mogelijk eenmalig
ontwikkeld en onderhouden, en bijeengebracht op een centrale plaats
(repository/referatory) waaruit door alle betrokken partijen op verschillende wijze geput kan
worden
8. Koppelen met GroenGelinkt is tweewegverkeer. Een NME-organisatie of –leverancier die
koppelt met GroenGelinkt mag:
a. Eigen data aanbieden en/of
b. Alle data aanwezig in de GroenGelinkt-infrastructuur opvragen.
9. Er wordt GEEN standaardisatie nagestreefd van NME-aanbod. Partijen zijn hier geheel vrij in
10. Er wordt GEEN standaardisatie nagestreefd in de benadering van doelgroepen en
communicatiekanalen. Partijen zijn hier geheel vrij in
11. Er wordt WEL standaardisatie nagestreefd van beschrijving (metadatering) van NME-aanbod,
passend binnen de kaders van EduStandaard
12. De Groen Gelinkt architectuur maakt gebruik van decentrale bronbestanden of collecties van
metadata. Deze decentrale bronnen worden door GroenGelinkt geraadpleegd (webservices)
en/of geharvest en centraal geïndexeerd t.b.v. zoekacties. Er is géén centrale redactie o.i.d.
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leermateriaal, collecties van andere data zijn belegd bij betrokken en samenwerkende
partijen en wordt niet belegd bij de projectorganisatie.
14. Tijdelijke uitzondering hierop vormt de database waarin metadata van Activiteiten en
Groene locaties worden vastgelegd1. Deze zal door het unieke karakter binnen de Groen
Gelinkt-architectuur vooralsnog een status aparte hebben.
15. De NME-infrastructuur wordt ontwikkeld in opeenvolgende plateaus van functionaliteit en
complexiteit
16. De plateaus zijn ‘upwards compatible’. Dat wil zeggen dat als een NME-organisatie gebruik
maakt van voorzieningen op plateau n van de architectuur, zij zonder onoverkomelijke
inspanning van deze voorzieningen gebruik kan blijven maken als de architectuur wordt
opgewaardeerd naar plateau n+1
17. Partijen die willen aansluiten op GroenGelinkt zijn zelf verantwoordelijk voor het
implementeren van Menukaart-functionaliteiten op hun website en voor het realiseren van
de aansluiting op het harvesting-koppelvlak.

6.2 Principes informatiearchitectuur
1. Er wordt uitgegaan van een diversiteit aan kanalen waarlangs met dezelfde informatie
verschillende doelgroepen worden bereikt – “multi-channel, single source”
2. De informatiearchitectuur van de NME-infrastructuur wordt objectgeoriënteerd opgezet. Dat
wil zeggen dat de informatie zoveel mogelijk wordt opgedeeld in losse informatieobjecten
met welomschreven onderlinge relaties.
3. De informatieobjecten mogen en zullen in werkelijkheid waarschijnlijk ook opgeslagen zijn in
afzonderlijke repositories, een gedistribueerde situatie dus.
4. NME-informatie in GroenGelinkt wordt door de aanbiedende partijen op een uniforme
manier gemetadateerd conform gangbare metadatastanaarden, zoals NL-LOM (beheerd
door Kennisnet, op basis van IEEE-LOM)
5. NME-informatie in GroenGelinkt is voorzien van unieke, persistente identifiers (UPI) die
openbaar herleidbaar zijn
6. GroenGelinkt wil integreren met zo min mogelijk data-aggregaties per datagebied
7. Bij concurrerende data-aggregaties integreert GroenGelinkt met de aggregatie die a) een zo
breed mogelijk draagvlak heeft binnen het NME-veld en b) zo goed mogelijk aansluit bij de
ICT-architectuur van GroenGelinkt
8. GroenGelinkt stimuleert en ondersteunt de integratie van overige data-aggregaties met de
aggregator waar GroenGelinkt mee is gekoppeld.
9. GroenGelinkt legt geen registratie van bepaalde (meta)data aan als er daarvoor ergens in het
veld al een voorziening bestaat, maar maakt gebruik van die bestaande voorziening
10. Aan die voorziening stellen we dan wel twee eisen:
11. De voorziening moet (zo) compleet (mogelijk) zijn (zoveel mogelijk data bevatten)
12. De voorziening moet optimaal aanspreekbaar zijn voor de GroenGelinkt-omgeving (middels
goed gedocumenteerde webservices)

1

In Plateaus 1 en 2 ook nog Organisaties.
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dan repliceren we die data in de eigen repository van GroenGelinkt d.m.v. harvesting.
14. Harvesting gebeurt op basis van de OAI-PMH-standaard en SRU/SRW.

6.3 Principes technische architectuur
1.
2.
3.
4.

De NME-architectuur is opgebouwd uit losse repositories, services en functionaliteiten die
middels webservices met elkaar zijn verbonden
De NME-infrastructuur levert diensten op basis van open standaarden die gangbaar zijn in het
NME-veld
“Maak alleen wat je niet kunt gebruiken van partners”. De NME-architectuur maakt zoveel
mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen van NME-partners
GroenGelinkt ontwikkelt alleen functionaliteit die bedoeld is voor de integratie van de
verschillende repositories, bronsystemen e.d. en alleen als deze functionaliteit ten dienste staat
van de (eind)gebruiker.
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7 Businessarchitectuur
Van de overkoepelende functionele plaat van het programma is het volgende deel relevant voor de
business-architectuur. Het betreft hier de NME-portalsystematiek (voor de gebruiker) en het gebied
‘De uitgever en de uitbater’ (voor de NME-organisaties).

Uit deze functionele plaat kunnen de volgende primaire businessprocessen worden gedestilleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Content ontwikkelen
Content beschrijven (metadateren)
Metadata opslaan, beheren en benaderbaar maken
Faciliteren van interacties met content
Gebruiken van content
Verzamelen en ontsluiten van gegevens van gebruik van content
Verzamelen en ontsluiten van reacties van gebruikers op content
Monitoring van GroenGelinkt-processen.

In schema:
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informatieobjecten de architectuur faciliterend zal zijn. Het gaat om leerobjecten (NMElesmateriaal, documenten en data over locaties, organisaties en activiteiten. Een hele specifieke
functionaliteit die in het systeem wordt toegevoegd is de mogelijkheid van het leggen van relaties
tussen deze data-objecten. In het hoofdstuk Informatiearchitectuur worden de informatiebronnen
verder uitgewerkt.
We verklaren de businessprocessen 2 t/m 4 en 6 t/m 8 tot behorend binnen de scope van het
programma en businessprocessen 1 en 5 tot buiten de scope. Dit gebeurt immers decentraal en niet
op basis van de overkoepelende NME-architectuur (zie ook de paragraaf Principes
businessarchitectuur hierboven).
Businessproces 4 Faciliteren van interacties met content verdient enige nadere toelichting. Interactie
met content kan in diverse vormen voorkomen, bijvoorbeeld:




Content reserveren/bespreken
Content kopen/huren/lenen
Digitaal toegang verkrijgen tot content, al dan niet via een proces van authenticatie en
autorisatie.

Het faciliteren van deze processen houdt dus niet deze interacties zelf in, die worden binnen
specifieke doelgroepportalen of andere systemen (functionaliteiten) afgehandeld, maar maakt deze
interacties mogelijk door het verbinden van deze functionaliteiten met de content.
Onder businessproces 7 Feedback verzamelen vallen reviews en beoordelingen van eindgebruikers,
maar ook kwaliteitsoordelen en keurmerken van NME-organisaties. Hierbij wordt aangesloten bij
methodieken en functionaliteiten die binnen Groen Kennisnet / Kennisnet beschikbaar zijn.
Met de inrichting van businessproces 8 Monitoring GroenGelinktprocessen is in Plateau 2 een
aanvang gemaakt. De inrichting zal in Plateau 3 worden voortgezet.
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8 Informatiearchitectuur
De informatiearchitectuur van de NME-infrastructuur wordt objectgeoriënteerd opgezet. Dat wil
zeggen dat de informatie zoveel mogelijk wordt opgedeeld in losse informatieobjecten met
welomschreven onderlinge relaties. De informatieobjecten mogen en zullen in werkelijkheid
waarschijnlijk ook opgeslagen zijn in afzonderlijke repositories.
In Plateau 1 heeft GroenGelinkt nog in een betrekkelijk besloten wereld geopereerd, namelijk die van
de Amsterdamse NME-organisaties + een enkel uitstapje daarbuiten (bijvoorbeeld het aanbod van
het Voedingscentrum). In Plateau 2 is vervolgens een aantal NME-centra toegevoegd én is een grote
dataverzameling via de Digitale NMEgids op GroenGelinkt aangesloten. In Plateau 3 volgen meer van
deze dataverzamelingen. Het is daarom van belang om de positie van GroenGelinkt binnen de
informatiewereld van de NME-sector goed te bepalen en vast te leggen in deze ICT-architectuur.

8.1 Informatie in de NME-wereld
Er bestaan binnen het NME-veld verschillende soorten data:
1. Ongestructureerde brondata over NME-aanbod. Deze data staat op kleine websites van
kinderboerderijen, NME-centra, etc. Ongestructureerd wil zeggen: niet systematisch
beschreven, niet geautomatiseerd opvraagbaar.
2. Gestructureerde brondata over NME-aanbod. Deze staat in systemen zoals dat van EDSO.
Maar ook de kaartapplicatie met groene locaties van de gemeente Amsterdam is een
voorbeeld van een dergelijke data-collectie
3. Ongestructureerde data-aggregaten van NME-aanbod. Dit is bijvoorbeeld de voormalige
website van ANMEC. Deze data-collectie is ongestructureerd, omdat de data niet
geautomatiseerd opvraagbaar is. Je kunt er zogezegd niets mee vanuit een ander ICTsysteem. Ook de webinformatie van IVN over NME-organisaties in Nederland is een
ongestructureerd data-aggregaat
4. Gestructureerde data-aggregaten van NME-aanbod. Dit is GroenGelinkt zelf. Eerlijk gezegd
kennen we nog geen ander voorbeeld van een dergelijk aggregaat. De meeste bestaande
aggregaten vallen onder de vorige categorie.
De informatiearchitectuur van GroenGelinkt moet uitspraken doen over het integreren van twee van
deze typen informatiebronnen:



Gestructureerde brondata, zoals bijvoorbeeld de data betreffende het aanbod van 70
NME-centra in De Digitale NMEGids van de firma EDSO
Gestructureerde data-aggregaten, zoals bijvoorbeeld informatie over NME-organisaties
van IVN (als deze gestructureerd wordt aangeboden).
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heeft drie oorzaken:
1. Er kan data ontbreken: data-aggregaten bevatten doorgaans niet alle brondata. De IVNorganisatielijst bijvoorbeeld bevat niet alle kinderboerderijen in Amsterdam. Het zal ook
helemaal niet de ambitie van IVN zijn om al die data te gaan verzamelen
2. Er kan datadubbeling optreden: data-aggregaten kunnen elkaar deels of geheel overlappen.
ANMEC bijvoorbeeld verzamelt data die IVN ook al verzamelt. Hoe ga je hiermee om als je ze
allebei op GroenGelinkt wilt aansluiten?
3. Data kan niet benaderbaar zijn: de meeste data-aggregaten zijn niet op GroenGelinkt aan te
sluiten, want ze zijn ongestructureerd.
De eerste twee dingen zijn een organisatorisch en/of een informatieprobleem, het derde een
technisch probleem. Het derde probleem is gemakkelijk op te lossen, de eerste twee helemaal niet.
Zo bekeken is het koppelen van De digitale NMEGids van de firma EDSO met GroenGelinkt iets heel
anders dan het koppelen van het IVN-systeem met organisatieinformatie met GroenGelinkt. Het
eerste is immers een bronsysteem, het tweede een aggregaat. Als je alleen bronsystemen aan
GroenGelinkt koppelt, treedt het probleem van datagebrek of -duplicatie niet op. De Digitale
NMEGids koppelen levert dus veel minder data-architectuurproblemen op dan IVN koppelen.

8.2 Positie van GroenGelinkt binnen de datawereld van NME
GroenGelinkt is een landelijke voorziening voor het aggregeren en uitwisselen van NME-data.
GroenGelinkt biedt:



permanent voorzieningen aan voor het aanbieden en opvragen van data (de webservices +
het domeinmodel)
tijdelijk of permanent voorzieningen aan voor het interacteren met die data (de
Menukaart).

GroenGelinkt moet koppelen met:



Bronsystemen
Data-aggregaties.

Koppelen met GroenGelinkt is tweewegverkeer. Een NME-organisatie of –leverancier die koppelt
met GroenGelinkt mag:



Eigen data aanbieden en/of
Alle data aanwezig in de GroenGelinkt-infrastructuur opvragen.
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We accepteren dat we de bestaande data-aggregaties in het NME-veld nooit mooi
opgelijnd gaan krijgen. Ze zullen elkaar altijd blijven overlappen en er zullen altijd witte
vlekken blijven bestaan
We concentreren ons op het formuleren van een zo klein mogelijke set van
gestandaardiseerde metadata-gegevens die organisaties maximaal bereid zijn met elkaar
uit te wisselen. Het betreft hier een subset van de vigerende standaarden zoals NL-LOM.
Deze gegevens leggen we vast in het domeinmodel
Voor deze uitwisseling creëren we draagvlak binnen het NME-veld
We introduceren een systeem van UPI’s voor het NME-veld: unique persistent identifiers.
Met deze UPI’s als sleutel kunnen NME-organisaties bij GroenGelinkt en bij elkaar gegevens
aanbieden en opvragen.

Wanneer GroenGelinkt geconfronteerd wordt met situaties waarin er twee concurrerende dataaggregaties binnen het NME-veld bestaan, hanteren we de volgende uitgangspunten:
1. GroenGelinkt wil integreren met zo min mogelijk data-aggregaties per datagebied
2. Bij concurrerende data-aggregaties integreren we met de aggregatie die a) een zo breed
mogelijk draagvlak heeft binnen het NME-veld en b) zo goed mogelijk aansluit bij de ICTarchitectuur van GroenGelinkt
3. We stimuleren en ondersteunen de integratie van overige data-aggregaties met de
aggregator waar GroenGelinkt mee is gekoppeld.

8.3 Data-integratie
Wanneer GroenGelinkt gebruik wil maken van andere collecties van data (zoals bijvoorbeeld nu al
het geval is met de leerobjecten in Edurep), dan zijn er in grote lijnen drie mogelijkheden daarvoor
voorhanden:
1. Harvesting van die informatie en opslag ervan in de eigen infrastructuur
2. Rechtstreeks bevragen van die datacollecties middels een real time koppelvlak
3. De externe database beschouwen als een database ván GroenGelinkt en deze volledig
integreren in de eigen infrastructuur.
Voor Edurep wordt momenteel optie 2 gebruikt. Opties 2 en 3 zijn technisch eigenlijk identiek, maar
verschillen strategisch en juridisch van elkaar.
GroenGelinkt hanteert het uitgangspunt van de ‘federaliteit’: dat wil zeggen dat de opties 2 en 3 de
voorkeur hebben. De infrastructuur van GroenGelinkt blijft dan immers zo ‘leeg’ mogelijk en de data
zoveel mogelijk bij decentrale partijen.
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1. Leg geen registratie van bepaalde (meta)data aan als er daarvoor ergens in het veld al een
voorziening bestaat, maar maak gebruik van die bestaande voorziening
2. Aan die voorziening stellen we dan wel twee eisen:
a. De voorziening moet (zo) compleet (mogelijk) zijn (zoveel mogelijk data bevatten)
b. De voorziening moet optimaal aanspreekbaar zijn voor de GroenGelinkt-omgeving
(middels goed gedocumenteerde webservices)
3. Als we wel willen koppelen met een voorziening in het veld die niet aan deze eisen voldoet,
dan repliceren we die data in de eigen repository van GroenGelinkt.
Het is conform deze principes dat we gebruik maken van Edurep als registratie van leerobjecten
(Edurep bevat alle metadata van leerobjecten en Edurep is goed aanspreekbaar) en niet zelf een
repository aanleggen. Hetzelfde geldt voor de Kennissenbank van GKC (Plateau 3). Bij De Digitale
NMEgids (Plateau 2) ligt het anders, want die voldoet niet aan eis a). In dat geval gaan we conform
principe 3 over op replicatie van de data uit De Digitale NMEgids.
GroenGelinkt als index van het NME-veld
GroenGelinkt functioneert met andere woorden als een centrale index van het NME-veld. Die index
moet precies die informatie bevatten die noodzakelijk is om:



Relaties te kunnen leggen tussen objecten van verschillende categorieën
Complexe zoekacties uit te voeren over het gehele dataveld (‘een activiteit die aan die en die
eisen voldoet en die dan en dan daar en daar plaatsvindt’).

8.4 Het domeinmodel
In de informatiearchitectuur van GroenGelinkt onderscheiden we de volgende primaire informatieelementen:
Informatieobject
Leerobjecten

Activiteiten

(NME-)Organisaties

Locaties

Documentatie

Beschrijving
Dit zijn NME-lesmaterialen. Zij worden binnen de informatie-architectuur
beschouwd als leerobjecten conform de NL-LOM-standaard. Denk aan een
leskist of een website over een bepaald onderwerp
Dit zijn NME-activiteiten met een definiërend temporeel (tijd) en
geospatiaal (plaats) aspect. Denk aan een ‘schooltuintje in de
Watergraafsmeer’ of een ‘wandeling met de boswachter op dinsdag 14 april
2011 om 13.00 uur’.
Dit zijn (NME-)organisaties die gebruik maken van de GroenGelinktinfrastructuur en die een bepaald aanbod hebben voor de eindgebruikers.
Denk aan lesmaterialen, activiteiten, advies, begeleiding.
Dit zijn ‘plekken’ waar zich relevante NME-zaken bevinden. Denk aan een
kantoor of vestiging van een NME-organisatie, maar ook aan groenelocaties
als een kinderboerderij, een park, een observatiehut, enzovoort.
Dit is (achtergrond)informatie op het gebied van NME. Denk aan artikelen,
toelichtingen, beleidsdocumenten, rapporten, enzovoort.
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Gegevens van gebruikers, zoals profielgegevens, inloggegevens, etc.
Keurmerk NME-rapportages van NME-lesmateriaal.

Voor deze informatiecategorieën geldt dat we de opname ervan in GroenGelinkt zullen ontmoedigen
en zullen zoeken naar andere voorzieningen in de informatiearchitectuur van Groen Kennisnet en
Kennisnet om deze bronregistraties onder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan Entree voor
inloggegevens.
De vijf actuele informatiecategorieën zijn ondergebracht in het zogenoemde Domeinmodel (ERdiagram). Het domeinmodel van GroenGelinkt ziet er aan het einde van Plateau 2 in hoofdlijnen als
volgt uit:

Het domeinmodel in uitgewerkte vorm maakt integraal onderdeel uit van de ICT-architectuur van
GroenGelinkt. Deze is opgenomen als bijlage bij dit document.

8.5 Metadata
Informatieobjecten binnen de vijf informatiecategorieën van GroenGelinkt worden voorzien van
informatieattributen die het vinden, sorteren en filteren van deze objecten ondersteund, de
zogenoemde metadata.
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Metadata van Leerobjecten

Hierbij volgt GroenGelinkt de afspraken zoals gemaakt binnen EduStandaard m.b.t. leerobjecten.
Deze afspraken zijn gedocumenteerd op http://www.edustandaard.nl/afspraken/nllom.
GroenGelinkt hanteert de in het onderwijs gangbare en binnen EduStandaard vastgelegde metadatavocabulaires voor lom.general, lom.lifecycle, lom.metametadata, lom.technical, lom.educational,
lom.rights, lom.relation en lom.classification. Zie
http://www.edustandaard.nl/vocabulaires/overzicht.
GroenGelinkt heeft één eigen vocabulaire aan deze verzameling toegevoegd en aangemeld bij
EduStandaard: NME-thema’s. Zie
http://purl.edustandaard.nl/classification_idea_themas_nme_20110404.
8.5.2

Metadata van Activiteiten

Voor het beschrijven (metadateren) van Activiteiten heeft GroenGelinkt een eigen afspraak gemaakt,
gebaseerd op NL-LOM en iCal. Deze afspraak is gedocumenteerd in bijlage 2 van dit
architectuurdocument.
8.5.3

Metadata van Organisaties

Voor het beschrijven (metadateren) van Organisaties heeft GroenGelinkt een eigen afspraak
gemaakt, gebaseerd op NL-LOM. Deze afspraak is gedocumenteerd in bijlage 2 van dit
architectuurdocument.
8.5.4

Metadata van Groene locaties

Voor het beschrijven (metadateren) van Organisaties heeft GroenGelinkt een eigen afspraak
gemaakt, gebaseerd op NL-LOM en gangbare geopunt-conventies. Deze afspraak is gedocumenteerd
in bijlage 2 van dit architectuurdocument.
8.5.5

Trefwoordenthesaurus

In de Plateaus 1 en 2 is gewerkt met vrije toekenning van trefwoorden aan de informatieobjecten
binnen GroenGelinkt. Er is derhalve weinig normalisatie in trefwoordgebruik, met alle nadelen van
dien. In Plateau 3 gaat onderzocht worden of de thesaurus van de bibliotheek van de Wageningen
Universiteit hier uitkomst kan bieden. De WUR stelt uitsnedes van haar omvangrijke thesaurus ter
beschikking aan partijen in het veld die informatie willen metadateren. Deze deelthesaurus zal
moeten worden ingebouwd in de Invoeromgeving van GroenGelinkt en wellicht ook als webservice
ter beschikking gesteld van decentrale partijen die informatie metadateren die t.z.t. in GroenGelinkt
terecht komt. Denk bijvoorbeeld aan de Digitale NMEgids.
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8.6 Referentialiteit
De informatiearchitectuur dient ook te voorzien in een mechanisme en een standaard voor
referentialiteit tussen de hierboven genoemde klassen van informatieobjecten. Een bepaalde
Activiteit bijvoorbeeld wordt immers georganiseerd door een Organisatie en er kan ook een
Leerobject, bijvoorbeeld een lesbrief aan zijn verbonden. Bij een zoekactie die een van deze objecten
voor de gebruiker oplevert, dienen ook de andere, gerelateerde objecten getoond te worden.
We onderscheiden hierbij twee vormen van referentialiteit:



Zwakke referentialiteit: dit is als twee objecten, bijvoorbeeld twee lespakketten, allebei
hetzelfde NME-thema hebben
Sterke referentialiteit: dit is als een informatieobject, bijvoorbeeld een lesbrief, exclusief
verbonden is met een bepaald ander informatieobject, bijvoorbeeld een excursie. Beide
objecten zullen in dat geval ook verbonden zijn met weer een ander informatieobject, namelijk
met de beschrijving van de organisatie die de excursie verzorgt en de bijbehorende lesbrief
heeft ontwikkeld.

Sterke referentialiteit wordt binnen GroenGelinkt ondersteund met een mechanisme waarin
informatieobjecten met elkaar gekoppeld worden, zoals in een relationele database. Zwakke
referentialiteit wordt ondersteund met het al in GroenGelinkt aanwezige mechanisme van
metadateringsvocabulaires (bijvoorbeeld het vocabulaire van NME-thema’s).
Op dit moment wordt sterke referentialiteit vastgelegd in de database van GroenGelinkt zelf. Daar
liggen de koppelingen vast tussen leerobjecten, organisaties, activiteiten en groene locaties. Met
ingang van Plateau 2 is de data-infrastructuur van GroenGelinkt begonnen steeds sterker
gedistribueerd te raken en is het vraagstuk ontstaan hoe de referentialiteit tussen objecten in
verschillende databases ondersteund moet gaan worden. Vandaar dat we in de technische
architectuur van GroenGelinkt (zie hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) conceptueel
ook een voorziening voor het opslaan en beheren van relaties (tussen informatieobjecten) opnemen.

8.7 Unieke, persistente identifiers
Unieke persistente identifiers (UPI) zijn codes die worden toegevoegd aan objecten, om er voor te
zorgen dat deze objecten uniek te identificeren zijn, en op basis van deze identificatie kunnen
worden gerefereerd en teruggevonden. In het kader van GroenGelinkt heeft een UPI betrekking op
digitale objecten, maar ter illustratie volgt hier een voor ieder sprekend voorbeeld van een UPI uit de
niet digitale wereld: het ISBN nummer van boeken. Het ISBN nummer identificeert uniek een
bepaalde titel, maar niet uniek ieder voorkomen van die titel, én het ISBN nummer blijft voor altijd
aan die specifieke titel verbonden. Als een gebruiker een ISBN nummer van een boek heeft kan met
behulp van een register de titel van het boek, de uitgever, uitgaven etc. worden achterhaald. Een
digitale UPI werkt net zo: de UPI identificeert uniek een bepaald object, maar niet ieder voorkomen
van dat object, én de UPI blijft voor altijd aan dat specifieke object verbonden. Met een UPI kan via
een digitaal register, en een resolver de locatie(s) van het digitale object worden teruggevonden.
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iedere organisatie die een verzameling data aanbiedt ter integratie in de GroenGelinkt-infrastructuur
haar informatieobjecten zal voorzien van unieke persistente identifiers (UPI’s) en deze zo zal
publiceren dat andere organisaties of onderdelen van de GroenGelinkt-infrastructuur duurzame
relaties kunnen leggen met deze objecten (openbaar register).
GroenGelinkt ontwikkelt niet zelf een UPI-systematiek, maar volgt grotendeels de afspraak voor de
Nederlandse Educatieve Contentketen (ECK) volgen. Deze afspraak is vastgelegd door de expertgroep
en reviewgroep van het Unieke Identifier-project van het ECK2-programma2.
De ECK2-afspraak staat het gebruik van vijf typen UPI’s toe, waarvan GroenGelinkt er drie
overneemt:
UPI
Handle

DOI
URN-NBN-NL-UI

Beschrijving
Stabiele structuur voor het uitdelen van
globaal unieke identifiers, bestaat uit
een organisatie prefix en een object
suffix
Implementatie van Handle
Geeft een uniforme naam voor een
resource. Wordt door KB en
Universiteiten gebruikt voor
wetenschappelijke publicaties

Resolver
http://hdl.handle.net/

http://dx.doi.org/
http://persistent-identifier.nl/

Bij het gebruik van een UPI-systematiek moeten twee zaken duidelijk worden vastgelegd:



Welke objecten krijgen een UPI
Waar en door wie in het ontwikkel- en beheerproces van de objecten worden UPI’s
toegekend.

In de GroenGelinkt-infrastructuur bevinden zich verschillende typen objecten:



metadata-records van organisaties, locaties, activiteiten, leerobjecten en documenten
bestanden van leerobjecten en documenten.

Binnen GroenGelinkt worden UPI’s toegekend aan metadata-records, aangezien de tweede categorie
objecten zich altijd bij de leverancier van het materiaal bevindt en omdat het bestand altijd worden
beschreven en verwezen in het metadata-record. Voor de persistentie van de bestanden is de
leverancier zelf verantwoordelijk, maar GroenGelinkt adviseert leveranciers wel om UPI’s op de
bestanden te plaatsen. Ook hierin wordt dus het standpunt van de ECK gevolgd.

2

Deze afspraak valt terug te lezen op:
http://contentketen.kennisnet.nl/programmaeck2/uniekeidentifier
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momenten in de GroenGelinkt-workflow moeten komen waar de UPI kan worden toegekend:
1. De decentrale content-databases (WUR, NMD, WikiWijs)
2. GroenGelinkt-records die in de GroenGelinkt omgeving worden ingevoerd
3. GroenGelinkt-records die worden geharvest van derden.

8.8 Harvesting
In Plateau 2 is conform de architectuur van GroenGelinkt een koppelvlak ingericht voor het ophalen
van data van derden, ook wel ‘harvesting’ genoemd. Het betreft hier de informatiecategorieën:




Activiteiten
Organisaties
Groene locaties.

Metadata van Leerobjecten worden niet door GroenGelinkt geharvest, maar door Edurep. Zie
http://edurep.kennisnet.nl/.
De eerste partijen die van dit koppelvlak gebruik hebben gemaakt zijn de NME-centra van Gouda en
Nijmegen, middels een koppeling van de door hen gebruikte Digitale NMEgids aan de GroenGelinktinfrastructuur.
Voor de inrichting van dit harvesting-koppelvlak is gebruik gemaakt van gangbare standaarden:




Voor het harvestingprotocol: OAI-PMH. Zie
http://wiki.surffoundation.nl/display/lorehbok/Toepassing+OAI-PMH
Voor het zoekprotocol (query) SRU/SRW. Zie
http://wiki.surffoundation.nl/display/lorehbok/SRU-SRW
Voor de syntaxis en semantiek van de geharveste data volgens we een eigen conventie,
gedocumenteerd in Bijlage 2 van dit architectuurdocument.
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9 Technische architectuur
In de onderstaande figuur wordt de technische architectuur voor GroenGelinkt weergegeven. Deze
architectuur maakt de relatie tussen de verschillende onderdelen van de technische architectuur
inzichtelijk, zonder de concrete oplossingen te benoemen. De concrete oplossingen die onderdelen
van deze technische architectuur realiseren kunnen door de tijd heen wijzigen. Zie hiervoor
hoofdstuk 10 van dit architectuurdocument.

In deze technische architectuur wordt weergegeven hoe de informatie uit de vijf typen
informatiebronnen in de GroenGelinkt omgeving beschikbaar wordt gemaakt. De werking is, gelezen
van onder naar boven, als volgt.

9.1 Opbouw van de technische architectuur
De hierboven weergegeven technische architectuur bestaat uit een aantal onderdelen.
9.1.1

De vijf gegevensbronnen

Onderin zijn de 5 informatieobjecten uit de informatiearchitectuur benoemd. Deze gegevens worden
op één of meerdere locaties, in verschillende technische vormen gecreëerd en onderhouden. Dit is
de content creation. Voor leermateriaal en documentatie kan daarbij nog onderscheid worden
ICT-architectuurdocument GroenGelinkt – versie 3.1

- 30 gemaakt tussen het materiaal zelf en de beschrijvende metadata van dat materiaal. Het creëren van
deze metadata is voor deze objecten een apart proces, metadata creation.
9.1.2

Unieke identifiers

Een belangrijk uitganspunt bij al deze registraties is dat de gegevensobjecten moeten zijn voorzien
van een unieke, persistente identifier (een identificerende sleutel die gedurende de gehele
levensduur van het gegevensobject ongewijzigd blijft). Op basis daarvan kunnen binnen de
GroenGelinkt omgeving alle gegevensobjecten geïdentificeerd worden, door aan elke bron een
handle toe te kennen (een unieke identificatie). De combinatie van handle en identifier maakt elk
object binnen GroenGelinkt uniek identificeerbaar. Zie ook paragraaf 8.7 van dit
architectuurdocument.
9.1.3

Relaties tussen objecten

Naast de ontsluiting van alle broninformatie zijn de relaties tussen verschillende gegevensobjecten
belangrijk. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten die worden georganiseerd door een
organisatie, op een bepaalde groene locatie. Ook leermateriaal kan verwijzen naar een organisatie
die het ontwikkeld heeft, of een groene locatie waarop het betrekking heeft.
In principe kunnen de bronregistraties zelf verwijzingen naar andere objecten bevatten, door gebruik
te maken van de eerder genoemde unieke identifiers. Daarnaast kunnen deze relaties later in de
GroenGelinkt omgeving worden toegevoegd.
9.1.4

Harvesting

De provisioning laag zorgt ervoor dat de informatie die nodig is om in de vijf gegevensbronnen te
kunnen zoeken, centraal beschikbaar komt. Alle gegevensbronnen zijn aangesloten op deze
harvesting-voorziening, die de voor het zoeken relevante gegevens verzameld en in een centrale
index plaatst. In het geval van leermateriaal en documentatie verzamelt die harvesting uitsluitend de
metadata. In die metadata is een verwijzing opgenomen naar de bronlocatie waar het leermateriaal
of documentatie zich bevindt. Om die reden wordt de centrale index ook wel een metadata
referatory genoemd. Voor de andere brondbestanden is er geen onderscheid tussen metadata en
het ‘echte’ object. De harvesting plaatst alleen die informatie in de centrale index, die relevant is
voor het zoeken. Ook hier kan met een verwijzing naar het volledige object worden gewerkt.
9.1.5

De Menukaart

Bovenop de services bevindt zich de retrieval-laag. Dat zijn de services die de functionaliteiten
bieden die we willen kunnen integreren op de websites van de NME-organisaties. Deze services
noemen we de menukaartservices. Elke technische omgeving, of dat nu een website of een
willekeurig ander systeem is, kan van deze services gebruik maken om toegang te krijgen tot de
zoekindex en uiteindelijk tot de gegevens in de bronregistraties.
Deze services bieden in de eerste plaats de mogelijkheid om gecombineerd te zoeken in het totale
aanbod van leermateriaal, documentatie, activiteiten, locaties en organisaties. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van de centrale zoekindex/referatory. Omdat al deze vijf bronnen in de index
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bieden.
Zodra er iets is gevonden in de zoekindex, kan vanuit de menukaart vervolgens de volledige
informatie worden opgevraagd. De zoekindex bevat voor elk object een unieke persistente identifier
op basis waarvan de menukaartservice een raadpleegservice van de bron kan aanroepen. Deze
raadpleegservice kan op basis van die identifier het volledige object opvragen. In het geval van
leerobjecten en documentatie betekent dat, dat met behulp van de identifier de volledige metadata
van leerobject of document kan worden opgevraagd. In het geval van activiteiten, locaties en
organisaties kan op een vergelijkbare manier alle bijbehorende informatie worden opgevraagd.
9.1.6

Presentatie op NME sites

Op de bovenste laag, de use-laag, bevinden zich de NME sites van de verschillende NME-organisaties.
Deze sites blijven in principe allemaal bestaan met hun eigen doelgroepbenadering etc. Vanuit deze
sites kan gebruik worden gemaakt van de menukaart services, via welke ze toegang krijgen tot alle
informatie in de 5 informatiebronnen. Er kan dus rechtstreeks gebruik worden gemaakt van de
menukaart services. Daarnaast kunnen er ook presentatie-objecten worden gerealiseerd (te denken
valt aan PHP-componenten, portlets of web-parts, of een sub-site) die in zijn geheel in een NME-site
geplaatst kunnen worden.

9.2 Principes en richtlijnen technische architectuur
Binnen GroenGelinkt wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen. Aan die
bestaande voorzieningen worden in principe geen aanpassingen gedaan en er worden geen nieuwe
voorzieningen gerealiseerd die met deze bestaande voorzieningen overlappen.
9.2.1

Registraties

Aan registraties worden de volgende eisen gesteld.






Verschillende registraties zijn logisch van elkaar te scheiden, maar kunnen fysiek in één
database worden ondergebracht
De registratie kunnen zo worden ingericht dat al het gebruik (in de architectuur de
provisioning en retrieval) op basis van web services plaatsvindt
De database is gebaseerd op gangbare database-technologie die tenminste benaderbaar is
op basis van de ODBC en JDBC standaarden
De databases zijn, als dat later nodig mocht blijken, eenvoudige te migreren naar een andere
database-omgeving die voldoet aan dezelfde hiervoor beschreven eis
De database-technologie werpt zo min mogelijk belemmeringen op voor integratie met
andere technische voorzieningen of overdracht aan een andere beherende partij. Om die
reden is er een voorkeur voor een open source oplossing.
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Menukaart services

Aan de menukaartservices worden de volgende eisen gesteld.



9.2.3

De services zijn gebaseerd op gangbare, open standaarden voor web services. Dit betekent
dat de services zijn gedefinieerd op basis van WSDL en toegankelijk op basis van SOAP.
De services zijn gerealiseerd in technologie die zo min mogelijk belemmeringen opwerpt voor
integratie met andere technische voorzieningen of overdracht aan een andere beherende
partij. Om die reden is er een voorkeur voor een open source oplossing
Presentatie

Aan de presentatiecomponenten worden de volgende eisen gesteld.





9.2.4

De menukaartservices kunnen direct vanuit een decentrale NME-site worden gebruikt en
geïntegreerd in de website.
De menukaart presentatie componenten (syndicatiecomponenten) zijn herbruikbare userinterface componenten, zoals PHP-componenten, applets en portlets. Deze maken gebruik
van de services op het basisniveau (de menukaart services)
De menukaartservices en –presentatiecomponenten zijn gebaseerd op gangbare open
standaarden en bij voorkeur gerealiseerd op basis van open source software zodat deze
voorziening kunnen worden geïntegreerd in de diversiteit aan NME-sites en eventueel
kunnen worden overgedragen aan een andere beherende partij
Koppelvlakken

We onderscheiden de volgende koppelvlakken tussen GroenGelinkt en haar ICT-omgeving:
1. Output-service: koppelvlak waarmee metadata uit de GroenGelinkt-omgeving kan worden
opgevraagd. Dit is een REST-service. Voor het gebruik maken van data uit GroenGelinkt is ook
een open source syndicatiecomponent beschikbaar op basis van PHP
2. Input-service Leerobjecten: metadata van Leerobjecten staan opgeslagen in Edurep.
GroenGelinkt bevraagt Edurep middels de standaard interface van Edurep. De gehanteerde
informatiestandaard is NL-LOM
3. Creatie-service Leerobjecten: metadata van Leerobjecten die wordt ingevoerd in de eigen
invoeromgeving van GroenGelinkt wordt opgeslagen in de OC-repository van het
Ontwikkelcentrum. Dit gebeurt op basis van een REST-service op een CMIS-koppelvlak
4. Input-service Organisaties, Activiteiten en Locaties: in Plateau 2 is een generiek koppelvlak
gebouwd waarmee deze datacategorieën kunnen worden geharvest. De harvesting gebeurt
op basis van OAI-PMH.
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9.3 Afhankelijkheid
Het sterk gedistribueerde karakter van de GroenGelinkt-infrastructuur heeft ook een schaduwzijde:




Performance: veel functionaliteiten van GroenGelinkt vereisen gecoördineerde interacties
tussen verschillende systemen tegelijk. Dit kan de overall performance van GroenGelinkt
nadelig beïnvloeden
Afhankelijkheid: GroenGelinkt is sterk afhankelijk van de functionaliteit en kwaliteit van de
systemen van ‘derden’. Als er in die systemen iets mis gaat, gaat het ook mis in GroenGelinkt.

9.4 Documentatie
De voorzieningen van de GroenGelinkt-infrastructuur die voor derden beschikbaar of toegankelijk
zijn, worden gedocumenteerd op een Wiki. Zie
http://wiki.groengelinkt-menukaart.nl/index.php/Main_Page

10 Invulling technische architectuur voor plateaus 1 t/m 3
In de technische architectuur van GroenGelinkt wordt een groot aantal bestaande voorzieningen
gecombineerd met nieuw te ontwikkelen voorzieningen. De combinatie daarvan voorziet in de rijke
functionaliteit die via de Menukaart beschikbaar kan worden gesteld. In de onderstaande weergave
van de technische architectuur zijn de bestaande voorzieningen lichtblauw (functionaliteit) en
lichtrood (gegevens), en de binnen GroenGelinkt te realiseren voorzieningen donkerblauw en
donkerrood gekleurd.
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De OC-repository van het Ontwikkelcentrum
Met behulp van de OC-repository van het Ontwikkelcentrum kan bestaand, decentraal
beschikbaar leermateriaal worden voorzien van metadata.



De Documentatiecatalogus van de WUR
De documentatiecatalogus van de WUR is een metadateringsvoorziening specifiek voor
documentatie.



Wikiwijs Maken & Delen
Met behulp van Wikiwijs kunnen allerlei grote en kleine organisaties, en zelfs individuen, digitaal
leermateriaal beschikbaarstellen en van metadata voorzien. Wikiwijs Maken & Delen dekt
daarmee zowel de contentcreatie als de metadatering af.
Wikiwijs is één van de alternatieven, naast andere oplossingen voor contentcreatie en
metadatering. Het grote voordeel van Wikiwijs is dat het zonder kosten, vrij beschikbaar is.
Daarnaast kunnen in Wikiwijs ook arrangementen worden gemaakt, die een combinatie zijn van
bestaand leermateriaal.



EduRep
EduRep is een landelijke voorziening die voorziet in de harvesting van metadata naar een
centrale referatory. Daarnaast levert Edurep een verzameling services op basis waarvan die
referatory kan worden geraadpleegd en doorzocht en uiteindelijk kan worden doorgelinkt naar
de achterliggende content.
Alle drie de hiervoor genoemde voorzieningen (Wikiwijs, de NMD van het Ontwikkelcentrum, en
de Documentatiecatalogus van de WUR) worden geharvest door Edurep. Daarnaast worden ook
tal van andere bronnen van leermateriaal geharvest door EduRep.



NMEgids van EDSO
De Digitale NMEgids van de firma EDSO is een bronregistratie van NME activiteiten en daaraan
gerelateerd educatief lesmateriaal van een groot aantal aanbieders, ten behoeve van een aantal
onderwijsinstelling in het PO en VO die op die dienst een abonnement hebben.



Groene Kennissenbank van de GKC
De GKC (Groene KennisCoöperatie) heeft begin 2012 de Groene Kennissenbank ingericht die als
bronregistratie van personen en organisaties in de groene sector is bedoeld. GroenGelinkt zal
van deze bronregistratie gebruik gaan maken voor de informatiecategorie Organisaties.

ICT-architectuurdocument GroenGelinkt – versie 3.1

- 35 -

10.1 Realisatie van ICT-faciliteiten
Binnen GroenGelinkt wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen. Dat geldt
voor EduRep en andere bestaande bronnen, maar ook voor de centrale NME-sites en de decentrale
voorzieningen om content te creëren en te metadateren. Aan die bestaande voorzieningen worden
in principes geen aanpassingen gedaan en er worden geen nieuwe voorzieningen gerealiseerd die
met deze bestaande voorzieningen overlappen.
Zoals in de technische architectuur voor plateau 3 is weergeven wordt er wel een aantal voorziening
binnen GroenGelinkt gerealiseerd. Deze zijn in de architectuurplaat donkerblauw en donkerrood
weergegeven, en worden hieronder nader toegelicht.
10.1.1 Menukaart services
De Menukaart services vormen de kern van de uiteindelijke functionaliteit die aan gebruikers
beschikbaar wordt gesteld. Deze services gebruiken een combinatie van onderliggende services: de
services van EduRep en de services die de gegevensbronnen en aggregaten ontsluiten. Binnen de
Menukaart-services kunnen een aantal verschillende typen services worden onderkend:






Eenvoudige raadpleegservices: Deze services onstluiten min of meer direct de onderliggend
services of lokale registraties.
Samengestelde services: Deze service bieden complexere functies die specifieke functionaliteiten
in de menukaart ondersteunen. Dit zullen veelal services zijn die zijn samengesteld uit
onderliggende services, en zo services van EduRep combineren met de services op andere
bronregistraties om zo een slimme selectie of zoekactie te kunnen ondersteunen. Elke service
correspondeert eigenlijk met een gebruikers-actie of –taak op een NME-site
Verrijkingsservice: Dit zijn services die de centrale gegevensverzamelingen verrijken met
informatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vastleggen van een beoordeling.
Bestaande service: Dit zijn bestaande EduRep services en services op bronregistraties, die in
ongewijzigde vorm als onderdeel van de menukaart beschikbaar worden gesteld.

10.1.2 Presentatie
De binnen GroenGelinkt te ontwikkelen presentatie-voorzieningen dienen op drie niveaus te worden
aangeboden:
1. Basisniveau: als ‘kale’ webservice waar NME-organisaties tegenaan kunnen programmeren
2. Als PHP-component, applet of portlet die NME-organisaties kunnen tunen en inbouwen in
hun eigen site. Deze componenten spreken de webservices van het basisniveau aan
3. Als volledig functionerende functionaliteit die middels een eenvoudige hyperlink of als een
complete subsite, aangeroepen kan worden binnen de infrastructuur van de NMEorganisaties. Deze volledige functionaliteiten zijn gebaseerd op de functionaliteiten en
webservices van de onderliggende niveaus.
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Naast de Edurep harvesting voor leerobjecten en documentatie is er binnen GroenGelinkt een
voorziening ingericht die activiteiten en locaties harvest vanuit decentrale registraties, zoals
bijvoorbeeld de Digitale NMEgids van EDSO, en deze plaatst in een lokale zoekindex van activiteiten
en locaties. De menukaartservices van GroenGelinkt maken van deze zoekindex gebruikt.
Vooralsnog worden de organisaties in de kennissenbank van de GKC niet op deze manier geharvest.
In plaats daarvan wordt deze database in Plateau 3 rechtstreeks beschikbaar gesteld en toegankelijk
gemaakt in de GroenGelinkt omgeving (output en input).
10.1.4 Invoeromgeving
De GroenGelinkt omgeving voorziet ook in een integrale invoeromgeving voor organisaties die niet,
of maar gedeeltelijk zijn aangesloten op één van de andere voorzieningen. Deze invoeromgeving vult
vanuit één invoeromgeving de betrokken bronregistraties, en eventueel hun onderlinge relaties.
Daarmee is de invoeromgeving een aparte invoerlaag bovenop de services voor onderhoud en
metadatering, die door de verschillende bronregistraties wordt aangeboden.
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11 Bijlage 1: Domeinmodel
Zie document Software-architectuur GroenGelinkt, versie 1.0. 15 mei 2011, van Finalist.

12 Bijlage 2: Dataspecificatie OAI-PMH-koppelvlak
Zie document GG-NMEOfferLomSpecs_V0_5.pdf, versie 0.5, 3 januari 2012, van Finalist.

13 Bijlage 3: Unieke, persistente identificatoren
Zie document Unieke Persistente Identifiers op GroenGelinkt objecten, 24 januari 2012, van
Jacquelijn Ringersma
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