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1 Inleiding
Dit document vormt samen met de bijlagen het tweede projectresultaat van het project Videotulen.1
Het gewenste, over te brengen “oppakbare” bestand voor digitale raadsinformatie is hiermee
beschreven.
In het vorige projectdocument, de Informatie Analyse, is vastgelegd op welke manier het bestand
aan Videotulen is gevormd en hoe het is gestructureerd (IST situatie). In dit document beschrijven we
hoe de dataset moet worden aangeleverd aan het E-depot (SOLL-situatie). Ook wordt ingegaan op de
stappen die gezet moeten worden om de SOLL situatie te bereiken. In deze SOLL situatie voldoet de
dataset aan de aanleververeisten van het Noord Hollands Archief / Nationaal Archief. Dit ontwerp is
in nauwe samenwerking met Mirjam Bakker en Antoinet Nijssen van het Noord Hollands Archief
opgesteld.
Om van de IST situatie naar de SOLL situatie te komen, is een transformatie van de data nodig:
•
•

De mappenstructuur dient te worden omgevormd van een platte structuur (2 niveaus) naar een
meer hiërarchische structuur van 5 niveaus. Dit wordt nader toegelicht in Hoofdstuk 2.
Aan het over te dragen archiefbestand van Videotulen dienen metadata-bestanden te worden
samengesteld en toegevoegd in het ToPX-XML formaat. Dit wordt nader toegelicht in Hoofdstuk
3.

Wij hebben de leverancier van het RIS, GemeenteOplossingen gevraagd of zij een export kunnen
aanleveren volgens dit ontwerp. Zij hebben dit nu in onderzoek en zullen hier een offerte voor
uitbrengen.

1

(

In het projectplan gebruikten we voor het tweede projectresultaat de term SIP Submission Information
Package), afkomstig uit de internationale standaard OAIS. De term “ontwerp SIP” blijkt niet helemaal juist,
omdat het maken van de SIP een technische procedure is tijdens de opname van een dataset in het E-depot.
We spreken nu daarom van “Ontwerp aan te leveren informatiebestand”.

2 Aanpassingen in de mappenstructuur
2.1 Huidige situatie: IST
In de huidige situatie kan de export van Videotulen worden geleverd in de volgende structuur:
•
•
•

Eén
n XML bestand waarin gestructureerde informatie over alle vergaderingen is opgenomen
(export uit database
atabase RIS);
RIS)
Eén map met daarin Documenten (=vergaderstukken) in PDF/A formaat;
Eén map aan Video- en Audiobestanden
Audiobes
in MP4 en MP3 formaat. Elk bestand bevat de
registratie van één vergadering;

Een uitgebreide beschrijving van het proces en de huidige situatie
situatie staat in het projectdocument
“Informatie-analyse”.

Schematische weergave mappenstructuur IST
Export_Videotulen_DenHelder
Export_database_RIS.xml
Audiovisuele_bestanden
Videobestand_Vergadering_1.mp4
Videobestand_Vergadering_2.mp4
Audiobestand_Vergadering_3.mp3
…Etc
Videobestand_Vergadering_x.mp4
Audiobestand_Vergadering_x.mp3
Documenten

Bestandsnaam_vergaderstuk_1
Bestandsnaam_vergaderstuk_1.pdf
Bestandsnaam_vergaderstuk_2.pdf
Bestandsnaam_vergaderstuk_2
…Etc
Bestandsnaam_vergaderstuk_x
Bestandsnaam_vergaderstuk_x.pdf

2.2 Aanleververeisten Noord Hollands Archief/Nationaal Archief (betreft
structuur): SOLL
De in het e-Depot op te nemen bestanden moeten worden voorzien van metadata-elementen die
zijn gedefinieerd in het Toepassingsprofiel Metagegevens voor Lokale Overheden (TMLO). Op
metadatering conform het TMLO wordt later in dit document dieper ingegaan (zie Hoofdstuk 3).De
metadata-elementen dienen te worden aangeleverd in XML-bestanden volgens het ToPX XML
schema. Dit is de machineleesbare vertaling van het conceptuele model TMLO.
In het E-depot worden 5 aggregatieniveaus van archief onderscheiden: Archief, Serie, Dossier, Record
en Bestand. Bij het aanleveren van een te archiveren bestand dient op elk aggregatieniveau een
bijhorend bestand met TMLO Metadata worden meegegeven. Dit gebeurt in een zgn Sidecar(Zijspan) structuur: een hiërarchische bestandsstructuur, waarbij elke map en elk bestand is voorzien
van de metadata in een sidecarbestand. Voor elke map is de bestandsnaam van het sidecarbestand
gelijk aan de mapnaam, met als extensie “.metadata”. Voor elk bestand is de bestandsnaam van het
sidecarbestand gelijk aan de complete bestandsnaam (inclusief originele extensie), aangevuld met de
extensie “.metadata”.
Het is niet toegestaan om een Bestand direct onder dossierniveau te plaatsen. Een Bestand is altijd
onderdeel van een Record.
Documentatie over TMLO , ToPX en de sidecarstructuur is te vinden via de website van het NHA:
http://noord-hollandsarchief.nl/e-depot/voorbereiden/opstellen-metadataschema.

Schematische weergave mappenstructuur SOLL

Archief_DenHelder
Helder
Archief_DenHelder.metadata
Serie_Videotulen
Serie_Videotulen.metadata
Dossier_vergadering_1
Dossier_vergadering_2 … Etc
Dossier_Vergadering_x
Dossier_Vergadering_x.metadata
Record_Agendapunt_1
Record_Agendapunt_2

...Etc

Record_Agendapunt_x
Record_Agendapunt_x.metadata
0001.pdf

Dit zij
zijn
n de vergaderstukken behorende bij het agendapunt.
Dit zijn altijd pdf bstanden. De bestandsnaam bestaat uit
een volgnummer + extensie pdf

0001.pdf.metadata
metadata
0002.pdf
0002.pdf.metadata
metadata

…Etc

Record_AV
Record_AV.metadata

Dit is het bestand met de AV-registratie
registratie van één
volledige vergadering. Het kan een mp4 (video)
of mp3 (audio) bestand zijn.
2016-07-11-14-49
49-26-Gemeenteraad_1.mp4.metadata
metadata

2016-07-11-14-49
49-26-Gemeenteraad_1.mp4

Record_Bestanden_bij_Vergadering
_bij_Vergadering
Record_Bestanden
Bestanden_bij_Vergadering.metadata
Oproep raadsvergadering 11 juli 2016.pdf
Oproep raadsvergadering 11 juli 2016.pdf.metadata
2016
metadata

Dit record bevat stukken (pdf’s) die betrekking
hebben op de hele vergadering, ipv één
agendapunt. Het gaat in de regel om de
oproep en besluitenlijst van de vergadering.

Besluitenlijst raadsvergadering 11 juli 2016.pdf
2016
Besluitenlijst raadsvergadering
aadsvergadering 11 juli 2016.pdf.metadata
2016
metadata …Etc
Record_Oorspronkelijkedata
Record_Oorspronkelijkedata.metadata
2016-07-11-14-49
49-26-Gemeenteraad.xml
2016-07-11-14-49
49-26-Gemeenteraad.xml.metadata
metadata

Dit is een XML export met oorspronkelijke data uit het
RIS betreffende de vergadering.

3 Toekennen metadata
3.1 Onderscheid tussen metadata en gestructureerde informatieobjecten
Metadata wordt meestal gedefinieerd als “informatie over informatie”. In de praktijk is het
onderscheid tussen “data” of “informatie” en “metadata” niet altijd makkelijk te maken. Zo is het in
dit geval niet correct om de audiovisuele bestanden (MP4’s) te zien als de “te archiveren
informatieobjecten”, en de gestructureerde informatie uit het RIS (de XML-export) als de daarbij
horende metadata.
Het RIS bevat de agenda-informatie van vergaderingen en pointers naar een bepaald moment in de
vergadering (agendapunt of spreker). De informatie in het RIS is dus niet puur informatie óver de
audiovisuele bestanden, maar een informatieobject op zichzelf. Het is een dataset die de dynamische
presentatie van agenda’s op de website mogelijk maakt.
In de context van het e-Depot maken we het volgende onderscheid:
•

•

metadata: technische, administratieve of beschrijvende informatie óver een archiefbestand.
Deze metadata worden gestandaardiseerd geleverd in ToPX/XML bestanden met de
extensie “.metadata". Deze metadata maakt het mogelijk om eenduidig te zoeken in het edepot, en faciliteert tevens het duurzame beheer van de informatie. In paragraaf 3.2 en 3.3
wordt verder ingegaan op hoe deze metadatabestanden samengesteld dienen te worden.
gestructureerde informatieobjecten: te archiveren informatieobjecten die bestaan uit
gestructureerde, machineleesbare informatie. In dit project betreft dit de XML-export uit de
database van het RIS. In hoofdstuk 4 komen we hier op terug.

3.2 Creëren van metadata-bestanden met behulp van een metadatamapping
Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, moeten de in het e-Depot op te nemen bestanden op elk
aggregatieniveau worden voorzien van metadata-elementen volgens de TMLO/ToPX standaard. Er
moeten dus verschillende XML-sidecarbestanden worden gecreëerd waarin tenminste de in het
TMLO verplicht gestelde elementen zijn ingevuld. Deze sidecarbestanden moeten valide zijn met het
ToPX schema . Dit schema is te vinden via deze link: http://hdl.handle.net/10648/topx-2.3.xsd
Hoe kunnen deze sidecarbestanden worden “gevuld” met de juiste metadata? De meeste
noodzakelijke gegevens zijn al ergens vastgelegd. In overleg met GemeenteOplossingen en het Noord
Hollands Archief zoeken we een methode om deze gegevens automatisch op te nemen in een ToPXbestand. Er zijn verschillende bronnen waaruit metadata kan worden overgenomen:
•
•
•

De gestructureerde informatie uit het RIS;
Metadata die is opgenomen in het bestand zelf;
Metadata die overerfd kan worden van een hoger aggregatieniveau.

3.2.1

De gestructureerde informatie uit het RIS

Voorbeeld:
De datum waarop een vergadering heeft plaatsgevonden,
komt in de in de GO-XML voor als het element <dateTime >,
genest in (=kind van) het element <meeting> (zie afb.)
In het TMLO is element 9.1 (Dekking in Tijd) bedoeld voor het
moment of de periode in de tijd waarop het
archiefbestanddeel betrekking heeft. Dit komt qua betekenis
overeen met het element <dateTime > als dit een kind is van
het element <meeting>. Deze elementen kunnen dus in de
mapping aan elkaar worden gekoppeld.

3.2.2

Metadata die is opgenomen in het bestand zelf

Voorbeeld:
De subelementen van element 21 (Formaat) zoals bestandsnaam en extensie, bestandformaat en
omvang zijn metadata-elementen die in het digitale bestand zelf zijn opgenomen. Je kunt deze
metadata inzien bij de eigenschappen van een bestand. Er zijn metadata-extractie tools om deze
metadata te exporteren, zoals bijvoorbeeld Media-info.
3.2.3

Metadata die overerfd kan worden van een hoger aggregatieniveau

Voorbeeld:
Op serieniveau wordt de naam van het werkproces, “vergaderen en besluiten” vastgelegd (element
15C.2). Ook voor alle onderliggende aggregatieniveaus geldt dit proces.

3.3 Metadata Mapping
In het TMLO-mappingsformat van het NHA hebben wij aangegeven vanuit welke bron de
verschillende TMLO/ToPX elementen gevuld kunnen worden. Dit format is een Excel bestand met
meerdere tabbladen. Elk tabblad correspondeert met een aggregatieniveau zoals beschreven in
paragraaf 2.2, zie het schema “Soll-situatie” op pagina 6. In kolommen A tm E staan de TMLO
elementen en subelementen en of deze verplicht zijn. In kolom F staat hoe dit element voor de
videotulen ingevuld moet worden. Zo geeft de metadatamapping een overzicht van hoe per
aggregatieniveau elk sidecar-bestand met metadata gevuld kan worden.

3.4 Voorbeeldbestand sidecarstructuur / ToPX
De uitkomsten van de mapping zijn vervolgens overgenomen
overgenomen in een voorbeeldbestand. Het
voorbeeld geeft aan hoe de export er uit
u moet komen te zien. De gewenste mappenstructuur is
opgenomen met daarin voorbeeld-bestanden
voorbeeld bestanden en bijhorende metadatabestanden. In dit voorbeeld
zijn de metadatabestanden zo compleet als mogelijk ingevuld en gevalideerd met het ToPX-schema.
ToPX
Dit voorbeeld is als ZIP-file
file als bijlage bij dit document gevoegd.

4 Vraagstuk: opname originele RIS-data
In paragraaf 3.1 gingen we in op het onderscheid dat wij maken tussen metadata en gestructureerde
informatieobjecten. Een gestructureerd informatieobject is bijvoorbeeld een database of een XMLdataset. In het geval van de videotulen gaat het om de gestructureerde informatie uit het
Raadsinformatiesysteem. Deze bevat onder meer de agendapunten, vergaderingen en pointers. In
deze data zitten ook verwijzingen naar documenten en naar AV-bestanden. Het is belangrijk om
deze data in de juiste samenhang te bewaren, op zo’n manier dat deze ook buiten de context van het
Raadsinformatiesysteem geraadpleegd en geïnterpreteerd kan worden. Het is de bedoeling om een
generieke raadpleegapplicatie te maken, die de vergaderingen op tenminste de zelfde manier (of
beter) toegankelijk maakt als dat nu gebeurt via de website / het RIS. Deze applicatie kan worden
gebouwd op basis van de originele RIS data.
Op welke manier moet de originele dataset uit het RIS worden opgenomen in het E-depot? Hiervoor
hebben wij verschillende opties in overweging genomen:
1. Het bewaren van een volledige “datadump” (XML-export) uit het RIS.
Deze mogelijkheid is niet geschikt. De gegevens in het RIS bevatten verwijzingen (pointers) naar AV
bestanden en PDF-bestanden behorende bij een vergadering. Omdat deze bestanden ná de
aanpassingen in de mappenstructuur niet meer allemaal bij elkaar in een map staan, zijn deze links
niet meer goed te reconstrueren.
2. Het bewaren van de data uit het RIS met betrekking op één vergadering als een record/bestand, op
dossierniveau van de betreffende vergadering.
Om dit probleem te omzeilen, willen we de XML export uit het RIS “opknippen” in delen met daarin
alleen de data van toepassing op één vergadering. Als één vergadering vanuit het e-depot wordt
geraadpleegd, is daar dan ook meteen alle op deze vergadering betrekking hebbende RIS-data bij
inbegrepen.
Omdat het niet toegestaan is om een bestand direct onder het dossierniveau te plaatsen, wordt een
record “Oorspronkelijke data” gegenereerd. Daarin wordt het XML-bestand met de RIS data in
opgenomen. Deze optie is weergegeven in het schema van de SOLL situatie (p. 6), de map
“Record_Oorspronkelijke data” staat onderaan het schema.

3. Het bewaren van de data uit het RIS met betrekking op één vergadering in het ToPX-metadata
bestand behorende bij het dossierniveau.
Het ToPX schema is bedoeld om de metadata die is gestructureerd volgens het TMLO
machineleesbaar en valideerbaar te kunnen aanleveren. Behalve de TMLO elementen bevat het ToPX
schema ook een element voor “generieke” ofwel “agency specific” metadata. Dit fungeert als een
soort “restcategorie” en hier kan in principe vrij XML in opgenomen worden.

Het voordeel van deze constructie is, dat de data in principe direct doorzocht kan worden als wordt
gezocht in het e-depot. Als de data als record / bestand in het e-depot wordt opgenomen, moet dit
bestand eerst “uitgepakt”worden voordat het volledig doorzocht kan worden.
Anderzijds doet het opnemen van de RIS data als “metadata in de restcategorie”in onze ogen niet
helemaal recht aan de status en het belang van de data. Zoals in paragraaf 3.1 is uiteengezet, zien we
de export uit het RIS als een gestructureerd informatieobject, dat als Record in het e-depot moet
worden opgenomen.
Ook zijn de standaarden ToPX en TMLO nog in ontwikkeling en nog weinig in de praktijk getoetst.
We weten niet of het toelaten van niet valideerbare XML in een ToPX metadatabestand (de
zogenaamde “generiek / agency specific” data) een houdbare oplossing is.
Wij hebben uiteindelijk gekozen voor een combinatie van 2 en 3. We zullen de data dus zowel als
record, maar ook binnen het ToPX metadatabestand van het dossier/vergadering niveau toevoegen.
We kiezen voor deze “dubbeling” omdat nog niet duidelijk genoeg is wat de toekomst ons brengt, en
hoe deze data het best gebruikt kan worden. Het maken van een toegang en ander hergebruik van
de data zal ons wellicht inzichten bieden wat de beste oplossing is.

