Werken met de knowledge graph voor cultuur
12 april 2017 – Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Mediapark, Hilversum
De basis voor de toekomst van onze digitale collectie zien we in de geleidelijke overgang naar een zo gedistribueerd
mogelijk netwerk van erfgoedinformatie. Sjors de Valk, informatiearchitect en adviseur van NDE-Bruikbaar geeft een
toelichting op de uitwerking van de functionele componenten waaruit het gedistribueerd netwerk van
erfgoedinformatie bestaat.
Het afgelopen jaar hebben we onze visie uitgewerkt met computerwetenschappers en IT-specialisten onder meer
Ruben Verborgh (Universteit Gent/iMec), Herbert van de Sompel (Visiting Professor KNAW/DANS), het knooppunt
erfgoedsoftwareleveranciers en Europeana. Ook de landelijke domeinaggregatoren waren betrokken bij de uitwerking
en hebben enkele datasets toegevoegd aan de Proof of Concept. Vanuit Bruikbaar hebben we zoveel mogelijk
regionale en thematische platformen gesproken om een goed inzicht te hebben in de stand van zaken.
In het ochtendgedeelte bespreken we de stand van zaken van de PoC en leggen we de opzet en onderdelen van het
gedistribueerd netwerk en het termennetwerk uit. Met deze meer theoretische basis gaan we de rest van de dag aan
het werk.
Hoe werken erfgoedinstellingen en thematische netwerken al met onderdelen van het termennetwerk en hoe kunnen
collectiebeherende instellingen daar nu al op aanhaken? Welke tools zijn er en bij wie kunnen instellingen hulp
vragen? Hoe steekt het matchen en verrijken van termen praktisch in elkaar? En wat zijn de mogelijkheden in
publieksdiensten?
Voor de middagsessie kan het handig zijn om een eigen laptop mee te nemen.
Programma
9.30
Ontvangst met koffie en thee
10.00 Welkom – Wilbert Helmus, programma coördinator NDE Bruikbaar
10.10
10.30
11.00
11.30

Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie en opzet Proof of Concept, toelichting op termennetwerk en
functionele componenten (gemeenschappelijke voorzieningen) – Sjors de Valk, adviseur NDE Bruikbaar
Kees Hendriks (Zuiderzeemuseum) en Bram Opdam (Driebit): Casus Zuiderzeemuseum: data presentatie /
visualisatie met doorkijkjes naar hoe om te (kunnen) gaan met verrijkte data en linked data.
Robert Tiessen (Picturae) – Linken vanuit de bron - knooppunt leveranciers collectiemanagementsoftware
Lizzy Jongma (Netwerk Oorlogsbronnen) en Michiel Hildebrand (Spinque) – Casus Oorlogsbronnen: matchen
en verrijken

12.00

Lunch

12.45

Start werksessie (interactieve kennisuitwisseling met deelnemers):
- opbouwen en beheren terminologiebronnen – Joop Vanderheiden (RCE), Shannon van Muijden
(Zuiderzeemuseum), Robert Tiessen (Picturae)
- matchen en verrijken – Lizzy Jongma en Inge van Stokkom (Netwerk Oorlogsbronnen), Ykje Wildenborg
(MoMu – Modemuseum Provincie Antwerpen), Michiel Hildebrand (Spinque)
- data presentatie/visualisatie verrijkte data en linked data– Kees Hendriks (Zuiderzeemuseum), Bram Opdam
(Driebit)
- gesprekstafel / FAQ aansluiten op het termennetwerk en gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie –
Enno Meijers en Sjors de Valk

15.00

Afronding en vooruitblik vervolgfase NDE-Bruikbaar - Enno Meijers (KB en NDE)

15.30

Borrel

