
Vivet

Joeri van Es
Geonovum
6-10-2020

Begrippenmodellen en taxonomieën
Tooling en methodologie



1. Verschillende basisregistraties 
hebben verschillende thesauri.

2. Het kan zijn dat een begrip in 
meerdere thesauri voorkomt en 

anders is gedefinieerd. 

3. Wat voor techniek zit hierachter?



Introductie begrippenmodellen

 Beschrijft de werkelijkheid binnen het 
beschouwde domein (de ‘universe of 
discourse’) d.m.v. de daarin gehanteerde 
begrippen en hun relaties tot elkaar. 

 Doel: is dat de actoren daarbinnen elkaar 
begrijpen en één taal spreken.

 Begrippen kunnen in meerdere 
informatiemodellen gebruikt worden.

(bron: 
https://www.noraonline.nl/wiki/Model_van_be
grippen)



Onze methode ontwikkelen begrippenmodel

1. Breng stakeholders in kaart en kijk welke thesauri al bestaan.
2. Haal informatie op door gesprekken met stakeholders en 

verzamel bestaande thesauri.
3. Verwerk informatie binnen een modelleeromgeving en 

structureer als taxonomie d.m.v. de SKOS* standaard.
4. Breng mogelijke raakvlakken in kaart en ga in gesprek met 

stakeholders.
1. “Raakvlakken”: synoniemen, relaties, hiërarchie.

5. Publicatie en openbare consultatie



Wat is SKOS?

 Standaard om begrippen te structureren 
in een begrippenmodel.

 Gestructureerd in “tripples”. 
– Een ding heeft een relatie met een ander ding
– Bijvoorbeeld:

 Een begrip heeft een definitie
 Een begrip is synoniem van een ander begrip
 Een begrip is enger dan een ander begrip

 Deze structuur moet worden 
aangebracht in een thesaurus om deze 
machineleesbaar te maken.



Hoe ondersteunen we het gebruik van SKOS?

Ontwikkelomgeving
 Bied digitale hulpmiddelen om SKOS 

te kunnen toepassen.
– Bijv: import scripts, grafische UI

 Bied omgeving voor modelleurs om 
samen te werken aan het 
begrippenmodel.

Publicatieomgeving
 Maakt inhoud van thesaurus 

toegankelijk voor stakeholders.
 Maakt thesaurus bevraagbaar voor 

machines.



Voorbeeld Ontwikkelomgeving

 Voorbeeld: VocBench



Werken in een SKOS ontwikkelomgeving

Om een relatie te leggen kon ik dat doen vanuit 
het “concept” scherm of als ik op het begrip 

klikte kreeg ik alle “properties” van het begrip te 
zien als een formulier.

Vervolgens kon ik daar een “broader” relatie 
toevoegen.

Een “narrower” concept kan zo worden 
toegevoegd.



Importeer bestaande thesauri

Voorbeeld: NEN3610 thesaurus 



Krijg zicht op structuur en beheer definities



Voorbeeld Publicatieomgeving

 Voorbeeld: BegrippenXL



Hou het overzicht in een publicatieomgeving

Zoek door alle begrippen heen

Alle thesauri op BegrippenXL vallen 
terug te vinden in deze lijst. 



Vind begrippen terug

1. Verken de hiërarchie van de thesaurus

3. Navigeer door begrippen

2. Bekijk een samenvatting



Zoek aanvullende informatie over de structuur

1. Informatie over betekenis  van een begrip
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