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Aanleiding 



Project: doel 

Het doel van het project is het opstellen van een 
taxonomie documentmanagement voor MBO 
instellingen om de vindbaarheid van 
documenten in online samenwerkomgevingen 
(zoals bijvoorbeeld Sharepoint) te vergroten. 



Project: resultaten 

 Taxonomie 

– Vastgelegde en voor alle instellingen 
beschikbaar gestelde taxonomie voor 
“Documenten in het MBO”   

 Adviesnotitie  

– Implementatieadvies aan instellingen over te 
nemen vervolgstappen  

– Advies over het beleggen van het beheer en 
onderhoud van de taxonomie  

 



Project: deelnemers 

Om een gezamenlijke taxonomie op te stellen heeft 
Kennisnet de Werkgroep Taxonomie gevormd.  
De Werkgroep Taxonomie bestond uit 
vertegenwoordigers van negen MBO-instellingen: 
 
Horizon, Da Vinci, Koning Willem I, ROC Twente, 
Aventus, Deltion, Nova, Graafschap, Alfa College. 
 
 



4 werkbijeenkomsten maart - juli 

1. Definieer doel 

2. Identificeer stakeholders 

3. Bepaal aanpak 
 

4. Verzamel informatie 

5. Ontwerp schema 
 

6. Verzamel feedback en verbeter 

7. Stel vast 

 

 

Project: aanpak 



Document management 

Metadata 



Zoeken naar documenten :  
wat wil de eindgebruiker? 

Metadata 



De kracht van metadata 

In plaats van Gebruik 

Een folder voor elk project Een kolom ‘Projectnaam’ 

Een folder voor iedere type 
document 

Een kolom ‘Documentsoort’ op basis van een 
keuzelijst 

Een folder voor iedere 
medewerker 

Niets, het documentmanagementsysteem houdt 
standaard bij wie het document heef gemaakt 
(kolom Gemaakt door) en wie het heeft 
gewijzigd (kolom Gewijzigd door). 

Een folder voor ieder 
product 

Een kolom ‘Productnaam’ met een verwijzing 
naar een lijst met productinformatie. 

Een folder voor ieder jaar 

Een kolom ‘Jaar’ die automatisch wordt ingevuld 
op basis van de kolom ‘Gemaakt op’ welke door 
het documentmanagementsysteem wordt 
bijgehouden. 



Taxonomie:  
de wetenschap van het indelen 

24-9-2012 

dingen 

informatie 

Gebruik: 
 
-Indexeren 
-Zoeken  
-Organisatie en navigatie 
 



Een taxonomie? 

 Gecontroleerde vocabulaire 

 Taxonomie 

 Thesaurus 

 Ontologie (semantische relaties) 

 

 



Uitgangspunt: Wat was er al? 

24-9-2012 

Voorbeeld taxonomie ROC Tilburg 



Basis selectie document 



NEN 2084 



De werksessies 

Definiëren: 
-soorten informatie (formeel-informeel) en doel 
-hoofd en sub (sub) categorieën bepalen 
-documenttypen op basis van NEN 
-overige metadatavelden bepalen 



Proof of concept 



Resultaat 



Taxonomie 



Vervolg 

 Aan de slag! 

 Proefperiode tot zomer 2013 

 Vaststellen taxonomie eind 2013 

 Opname in begrippenkader 

 

 SP Kennisdeling: 7 december 2012  

10.00 - 15.00 uur bij Microsoft, Schiphol 



 

 

http://mbo.kennisnet.nl/taxonomie/  
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