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: Anne Marie Janssen (Kluwer), Marc van Opijnen (Bistro),
Aline Rous (SDU) en Cor de Cloe (STIPP)
: Alexander Boer (UvA), Roger Chase (Belastingdienst) met kennisgeving,
Matthijs Breebaart (KOOP) met kennisgeving

Opening / mededelingen
Cor opent de vergadering.
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Doctrine
Het document van Marc wordt besproken. Hierbij komt Lido ter sprake. Lido is een
metadata register waar ook de commentaren in geregistreerd kunnen worden. Lido
biedt de mogelijkheid om in het register te zoeken en commentaren te vinden. De
echte content van het commentaar staat niet in het register. Op deze manier is het
mogelijk om de content te publiceren in een gesloten omgeving, maar toch de
mogelijkheid te bieden om die content wel te vinden.
Er word aangegeven dat de samenvatting optioneel zou moeten zijn, omdat alleen
verplicht zou moeten zijn wat ook echt verplicht is en noodzakelijk voor de werking
van het systeem.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen werken die eenmalig zijn en andere die continue
bijgewerkt worden. Ook de metadata tussen beide soorten is verschillend. De
werkgroep stelt zich de vraag of dat wenselijk is en of het onderscheid altijd wel
duidelijk is. Annemarie denkt dat het grijze gebied groter is dan gedacht, de rest van de
werkgroep denkt dat dit wel mee valt. Er wordt voorgesteld om een gebruiksinstructie
op te nemen met gevolgen voor de gemaakte keuze bij twijfelgevallen. Ook voor de
granulariteitsbepaling zou een instructie of een ‘Best Practices’ opgenomen moeten
worden.
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De identifier krijgt geen voorloop nullen, omdat er niet te voorzien is om hoeveel
documenten het uiteindelijk gaat. Het nadeel is dat de identifier niet altijd dezelfde
lengte heeft, maar dit lijkt geen problemen op te leveren en wordt geaccepteerd door
de werkgroep.
Alle acties met betrekking tot wijzigingen moeten gelogd worden in verband met
misbruik. Dit zal contractueel afgedekt moeten worden, omdat wanneer dit volledig
door het systeem gedekt wordt het heel lastig wordt bij overnames van producten door
een andere uitgeverij.
Onderdeel van de metadata is een waardelijst met typen. Er ontstaat discussie of die
wel uitgebreid genoeg is of juist te uitgebreid. Annemarie levert volgende vergadering
een voorstel van Kluwer en Aline zal de lijst ook intern controleren. Voor de huidige
waardelijst is gekeken naar bestaande lijsten. Deze bestaande lijsten bevatten ook
waarden uit andere gebieden (zoals multimedia), waardoor deze niet één op één
overgenomen kunnen worden. Vooralsnog gaat de werkgroep uit van de huidige lijst.
Marc maakt het stuk klaar voor de volgende stuurgroepvergadering en zal het daar
presenteren.
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Rondvraag
Geen vragen.
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Datum volgende bijeenkomst Werkgroep
Cor zal het secretariaat vragen een nieuwe datum te plannen na de stuurgroep
vergadering van 20 december 2013.

2/2

