
Bijlage 1 Pilot Heerhugowaard en het Regionaal Archief Alkmaar 
 

1. Achtergrond 
 

De pilot 3X3 voert drie pilots uit. In elke pilot neemt steeds een archiefdienst deel met een 
aangesloten gemeente. Het gaat om een pilot tussen het Waterlands Archief en de 
gemeente Waterland, het Regionaal Archief Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard en 
het Streekarchief Midden-Holland en de gemeente Waddinxveen. Dit document is het 
verslag van de pilot van het Regionaal Archief Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. 
 
De gemeente Heerhugowaard maakt gebruik van hetzelfde Document Management 
Systeem (DMS) als de gemeente Waterland namelijk Corsa van de firma BCT. Bij de pilot 
van de gemeente Waterland bleek, dat het met de directe koppeling tussen DMS en e-Depot 
niet mogelijk was om informatieobjecten en metadata in de juiste context in het e-Depot te 
plaatsen. Het leek weinig zinvol dezelfde exercitie te herhalen. Daarom is ervoor gekozen 
om bij Heerhugowaard te werken met een export vanuit Corsa en een import in het e-Depot 
van Data Matters. Een tweede verschil met de pilot van Waterland is dat bij de dataset van 
Heerhugowaard ook metadata is meegegeven met de export. Deze metadata zijn 
gestructureerd aan de hand van het Toepassingsprofiel Metagegevens voor Lokale 
Overheden (TMLO). 
 
In de deelpilot van het Regionaal Archief Alkmaar en Heerhugowaard zijn een aantal 
activiteiten uitgevoerd. Allereerst zijn de metadata zoals aanwezig in het DMS Corsa 
"gemapt"  op de verplichte metadata van het TMLO. Er is gekozen voor het overbrengen van 
drie verschillende soorten dossiers: de (Algemene Plaatselijke Verordening) APV 
vergunning, het handhavingsdossier en de geboorteakte. Per dossier soort is een dataset 
gemaakt die vervolgens als (Extended Markup Language) XML is geëxporteerd waarbij 
gekeken is naar het Toepassingsprofiel XML (ToPX) als XML schema.  
 
 
2. Activiteiten 
 

2.1 Metadatamapping met het TMLO 
 
De adviseur digitale informatie van het Regionaal Archief Alkmaar en twee 
informatiespecialisten van Heerhugowaard hebben van te voren bepaald hoe de velden 
geïnterpreteerd moeten worden, door het maken van een mapping (zie bijlage 1). Hiervoor is 
een Excel-sheet gebruikt met in de linkerkolommen de TMLO-velden en de rechterkolommen 
met welk veld of welke velden van Corsa dit correspondeert (of niet).  
 
Er is geen metadata-model of beschrijving van de Heerhugowaard-configuratie van Corsa 
beschikbaar, die met het TMLO gemapt kan worden. Daarom is gemapt met de kennis “in de 
hoofden” van de informatiespecialisten van Heerhugowaard. Zij weten uit praktijkervaring 
met het DMS waar bepaalde informatie (in welk scherm of tabblad) wordt ingevoerd. Van 
deze invulvelden is een schermafdruk gemaakt ter documentatie en in de mapping is de 
zogenaamde “onderwaterterm” uit Corsa opgenomen. Dit is het label dat het betreffende veld 
in de Corsa database krijgt.  
 
Vooraf was besproken om de mapping in drie stappen aan te pakken:  



1. De eerste prioriteit zou gaan naar het mappen van de verplichte velden, inclusief 
“verplicht indien van toepassing”; 

2. vervolgens zou worden gekeken naar overige velden uit Corsa die niet onder de 
verplichte velden waren gemapt, maar die voor Heerhugowaard wel belangrijk 
werden gevonden;  

3. Bij voldoende tijd zou dan nog kunnen worden gekeken of er invulling kon worden 
gegeven aan de niet verplichte velden uit het TMLO die nog niet waren gemapt. 

 
Uiteindelijk bleek de mapping zo tijdrovend, dat is besloten het bij de verplichte velden te 
houden. Het maken van een complete TMLO-mapping was immers niet het doel van deze 
pilot.  
 
In de eerste sessie is door het Regionaal Archief Alkmaar en Heerhugowaard gezamenlijk 
een groot deel van de verplichte velden TMLO doorgelopen en gemapt. Vervolgens hebben 
de informatiespecialisten van HWW de mapping met verplichte velden voltooid.  
 
Omdat niet alle velden konden worden ingevuld, heeft de adviseur van het Regionaal Archief 
Alkmaar bij de leverancier van het DMS gevraagd om een datamodel. De leverancier heeft 
dit ter beschikking gesteld, maar geeft wel aan dat klanten af kunnen wijken van dit model en 
alle configuraties van Corsa anders zijn. De adviseur van het Regionaal Archief Alkmaar 
heeft aan de hand van dit model nog een aantal “onderwatertermen” toegevoegd.  
 
In de Excel-sheet is per veld zoveel mogelijk gedocumenteerd welke velden onduidelijk 
waren en welke afweging is gemaakt. Waar de invulling van het TMLO-element niet 
helemaal duidelijk was, is een beslissing genomen zodat het in elk geval voor de pilot is 
vastgelegd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Voorbeeld van een TMLO mapping 
 

2.2 Maken van Datasets in Corsa 
 
 
Nadat de mapping was afgerond, was de volgende stap om in het DMS aan de gang te 
gaan. Met het mappen van metadata volgens de TMLO-standaard, is er namelijk nog geen 
machine leesbaar exportbestand gecreëerd. Voor metadata die in een TMLO-structuur is 
gebracht, is het XML-schema ToPX  als machine leesbare standaard uitgebracht. Nu is dit 
schema gedocumenteerd en gepubliceerd, maar ten tijde van het mappen van de pilot data 
was het erg lastig om de juiste versie van het schema te verkrijgen en te interpreteren. 
Bovendien is er geen "tooling" of software beschikbaar om aan de hand van een TMLO-
mapping metadata om te zetten van de structuur van het bronsysteem naar een ToPX 
bestand. Voor deze pilot is besloten om niet te werken met ToPX, maar heeft de functioneel 



beheerder van Heerhugowaard zelf een XML-structuur aangemaakt. 
 
Functioneel beheer van Heerhugowaard heeft twee datasets aangemaakt: één dataset voor 
dossiers en één voor de metadata van de geregistreerde documenten en de images. 
 
Binnen de datasets zijn alle verplichte velden van het TMLO aangemaakt. De veldnamen zijn 
samengesteld als 'ed' (van e-Depot) met het veld nummer en de veldnaam: 
 
ed<veldnr><veld naam>. Vervolgens zijn de datasets gevuld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 Voorbeeld Datasets Corsa 
 
2.3 Dataset Export 
 
Vervolgens heeft de functioneel beheerder in Corsa een selectie gemaakt van de stukken die 
geëxporteerd moeten worden. Vervolgens kan via de exportfunctionaliteit een XML-
exportbestand worden gegenereerd (zie figuur 3). Dit is voor het niveau van poststukken en 
het niveau van dossiers apart gedaan. Het resultaat van de export bestaat uit één directory 
(map) met daarin de informatieobjecten (poststukken uit Corsa in pdf-formaat) en de 
bijhorende metadata. De metadata is gestructureerd toegevoegd in twee XML-bestanden:  

• één voor de metadata op dossierniveau en  
• één voor de metadata op het niveau van de poststukken (test.xml en testdoc.xml), zie 

figuur 4. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3 Voorbeeld van de Export 
 
 
En dit is het resultaat in bestanden: 
 
 

 
 
 
 

Figuur 4 Voorbeeld van het resultaat van de export 
 

2.4 Opname in het e-Depot (ingest) 
 
Er is geen rechtstreekse koppeling gerealiseerd tussen het DMS Corsa van Heerhugowaard 
en het e-Depot van Data Matters. In plaats daarvan is gekozen voor een export en een 
import. De XML–en met de bijbehorende documenten (in PDF formaat) zijn door 
Heerhugowaard via Pleio (een door de overheid in het leven geroepen website waar 
informatie gedeeld kan worden) met Data Matters gedeeld.  
 
De ingest procedure wordt uitgevoerd door software van het e-Depot waarbij de bestanden 
en de metadata aan elkaar gekoppeld worden en worden geplaatst in een virtueel deel van 
het e-Depot. Aan dit "stukje" e-Depot zijn bepaalde rechten gekoppeld. Alleen iemand met 
de juiste rechten kan de ingest uitvoeren. Tijdens de ingest wordt bijvoorbeeld gecheckt of 
de XML structuur juist is. Daarbij wordt niet naar de inhoud gekeken maar alleen naar de 



structuur van de XML. Er zijn meerdere controles mogelijk, hiervoor moeten er afspraken 
gemaakt tussen de klant en de leverancier. 
 
Een tweede activiteit die tijdens de ingest wordt uitgevoerd is het toekennen van een aantal 
technische metadata aan de bestanden. Denk hierbij aan metadata zoals: 

• een "hash" tag voor de bewaking van de integriteit van het document 
• de naam van degene die de ingest uitvoert 
• opslaan om welke type bestanden het gaat 
• welke protectie er op de bestande zit 
• aangeven of het om enkelvoudige of meervoudige opslag gaat 
• aangeven of de replicatie meteen plaats vindt of later 

 
De ingest is voor deze pilot handmatig als " batch" uitgevoerd. Dit kan met een script ook 
geautomatiseerd worden. 
 
 
 

2.5 Presentatie van Informatie in het e-Depot 
 
Het e-Depot van Data Matters heeft een eigen zoekmachine, de "metadata query engine" die 
de metadata kan doorzoeken. In de toekomst, als een e-Depot een onderdeel is van een 
keten, is het logischer dan er vanuit een DMS of andere software gezocht wordt. De software 
die gebruikt wordt kan gebruik maken van deze "metadata query engine". Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het HyperText Transport Protocol Secure (HTTPS) protocol.  
 

3. Bevindingen 
 
Bij elke stap die gezet is tijdens de pilot zijn er bevindingen opgedaan. 
 

1. Structuur van TMLO sluit niet aan op de metadatastructuur van het bronsysteem 
Corsa. 

Ondanks dat er geen complete mapping is uitgevoerd (alleen de verplichte velden zijn 
gemapt) was er onduidelijkheid over welke Corsa-velden met de TMLO-velden 
corresponderen. Op detailniveau (per metadata-element) zijn de bevindingen in de mapping 
opgenomen in de kolommen K en L (zie bijlage 3). 

2. Kennis delen loont! 

Inmiddels is er een grote toename van gemeenten en archieven die ervaring hebben met 
mappen met het TMLO. Als de mapping op dit moment gedaan zou worden, met 
voorbeelden van andere mappings,  zou deze stap veel sneller kunnen gaan. Aan de andere 
kant hebben we deze mapping gedeeld met anderen, ondermeer met de gemeente 
Castricum, waar het de basis was voor andere mappings, waardoor zij niet bij nul hoefden te 
beginnen. Kennis delen is op dit punt dus zeer effectief! 
 

3. Voor een compleet beeld is het nodig om een datamodel of “data-dump” van het 
bronsysteem beschikbaar te hebben bij het mappen naar de TMLO-structuur. 

 
De metadata mapping is wegens het ontbreken van een metadatamodel van Corsa gedaan 
op basis van kennis “in de hoofden” van de informatiespecialisten van Heerhugowaard. 
Gebruikers hebben echter vaak geen inzicht in het informatiemodel waar het DMS op is 



gebaseerd. Zij weten in welk scherm, tabblad en veld informatie moet worden ingevoerd. Dit 
omzetten naar de elementnaam (“onderwaterterm”) in Corsa is een extra stap in de mapping. 
Risico van deze methode is, dat een compleet beeld van de in Corsa ingevoerde metadata 
ontbreekt. Velden die niet vaak, niet meer of door verschillende gebruikers niet consequent 
gebruikt worden, kunnen over het hoofd worden gezien. Het datamodel dat uiteindelijke 
opgestuurd is door de leverancier is een algemeen model waarop elke gemeente zijn eigen 
aanpassingen doet. Een dergelijk model is nuttig als achtergrondinformatie maar minder voor 
het mappen zelf. 
 
Als alternatieve methode had Heerhugowaard een zogenaamde “data-dump” uit Corsa 
kunnen maken. Dit is een volledige export van de informatie uit de Corsa database. In deze 
fase van het project is dat niet overwogen. Achteraf gezien had dit wellicht een completer 
beeld kunnen scheppen van de metadata in Corsa. Aan de andere kant is de analyse van 
zo’n data-dump een tijdrovende stap. De methode gebaseerd op praktijkervaring is veel 
sneller en de belangrijkste velden zullen hier zeker uit naar boven zijn gekomen. 
 
 4. Er is behoefte aan tooling om TMLO-XML export te maken 
 
Het TMLO biedt een conceptuele, semantische datastructuur die nog niet direct een machine 
leesbaar bestand oplevert. Hiervoor is het nodig om de informatie in een XML-bestand te 
converteren. Voor deze pilot is overwogen om het XML-schema ToPX te gebruiken. De 
functioneel beheerder en de contactpersoon bij het e-Depot achtten dit schema echter niet 
bruikbaar voor deze pilot. Het schema is zeer gelaagd en uitgebreid, en er is geen tooling 
beschikbaar om een automatische XML-export te genereren. 
 
Er is daarom gekozen om handmatig zelf een XML-schema op te bouwen dat de TMLO 
structuur volgt. Dit is een zeer arbeidsintensieve activiteit geweest, en het is ook niet 
wenselijk dat elke gemeente zijn eigen XML-schema ontwikkelt.  

Omdat het TMLO alleen een conceptueel schema is en niet direct praktisch bruikbaar, is het 
lastig om er draagvlak voor te krijgen.  

 5. Bij de ingest in het e-Depot wordt informatie toegevoegd die niet gemapt is met het 
 TMLO, en anderzijds worden meegeleverde TMLO technische en administratieve 
 metadata niet optimaal gebruikt. 

Bij de ingest in het e-Depot worden de metadata beschouwd als informatie behorende bij het 
te archiveren informatieobject. Sommige metadata elementen in het TMLO zijn technische 
en administratieve metadata die speciaal bedoeld zijn voor het duurzaam beheer van digitale 
informatie. Dit zijn bijvoorbeeld metadata over de integriteit (TMLO #20, een hash-code) of 
administratieve metadata over toekomstige beheeractiviteiten (TMLO #13, event plan). 

Deze worden door het e-Depot echter niet als zodanig gebruikt of opgenomen. Eigenlijk 
worden alle metadata-elementen beschouwd als beschrijvende metadata die doorzoekbaar 
worden gemaakt. Alle informatie die nodig is voor het (technische) duurzame beheer worden 
door de software van het e-Depot toegevoegd. Deze metadata worden niet in een TMLO-
structuur gebracht. 

In een volgend project zal extra aandacht moeten worden besteed aan het metadatabeheer, 
zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de informatie die al gedurende de 
dynamische fase wordt vastgelegd. 

 6. Een concreter, zichtbaar resultaat zoals bijvoorbeeld een 
gebruikersinterface/zoekschil had het draagvlak voor de pilot kunnen vergroten. 
 
Het beoogde resultaat van de 3x3-pilots was een directe koppeling waardoor gemeenten 



vanuit hun DMS het e-Depot zouden kunnen raadplegen. Omdat deze directe koppeling niet 
mogelijk bleek, is het e-Depot met de meer algemene metadata query engine gepresenteerd. 
Deze zoekmachine is niet afgestemd op de behoefte van de gebruikers, en daarom is een 
direct zichtbaar, concreet resultaat voor de toekomstige gebruikers uitgebleven. Hierdoor 
bleek het lastig draagvlak / enthousiasme voor de pilot vast te houden, omdat de 
meerwaarde voor de gemeente moeilijker aan  te tonen was. De leereffecten van de pilot zijn 
abstract en zijn vooral ten goede gekomen aan de archiefdienst. 

In een vervolgtraject zal daarom extra aandacht worden besteed aan zichtbare concrete 
resultaten voor de archiefvormer. 

 

 
 


