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1. Inleiding 

Achtergrond 
Onder de projectnaam Scratch4all is er een samenwerking tussen Target Holding en het 
Nationaal Archief voor het doorzoekbaar maken van de handgeschreven teksten van het 
Kabinet der Koningen. Naar aanleiding hiervan heeft het projectbureau CatchPlus aan Target 
Holding gevraagd een aanbieding te doen voor de realisatie van een breed inzetbare 
Workspaces oplossing en deze toe te passen voor de opslag van de handgeschreven 
documenten. 

Target kenniscluster 

Het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en provincies hebben in totaal 
16 miljoen euro toegekend aan het Target-programma. Target beoogt een duurzaam 
economisch cluster van intelligente informatiesystemen op te bouwen in Noord-Nederland, 
in het bijzonder gericht op beheer en verwerking van zeer grote hoeveelheden data die 
afkomstig zijn uit sensornetwerken. 

Binnen het Target project wordt op een unieke wijze invulling gegeven aan valorisatie en 
exploitatie van kennis die binnen de context van het Target project wordt ontwikkeld, 
namelijk door een nieuw opgerichte private onderneming, de Target Holding B.V. 

Target Media BV is een spin-off en 100% dochter van Target Holding BV. Target Media is één 
van de marktluiken van de Target expertise. Target Holding verzorgt de interface naar 
kennisgroepen binnen het Target programma.  

Aanleiding 
Aanleiding voor dit traject zijn enkele gesprekken tussen CatchPlus en Target in de periode 
oktober 2010 – maart 2011.  

Contactgegevens 
CatchPlus projectbureau 

p/a Meertens Instituut 
Bezoekadres: Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam 
Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam 
Contactpersoon: Patricia Alkhoven, Programma Manager 

 

Target Media B.V. 

Nettelbosje 1, 9747 AJ Groningen 
Contactpersoon: dr. ir. G.J.W. (Gert-Jan) van Dijk, Directeur 
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2. Workspaces 

Het projectbureau CatchPlus ontwikkelt een architectuur die het mogelijk maakt dat 
erfgoedinstellingen op een gestructureerde manier gegevens kunnen delen met elkaar en met 
andere instellingen. Ontsluiting gebeurt op basis van een open standaard (bij voorkeur 
REST), het beheer van de gegevens gebeurt op basis van “Workspaces”, dit wordt verderop 
toegelicht. 

Relatie met Scratch4all 
Een randvoorwaarde voor dit project is dat de voortgang van het Scratch4all project niet in 
gevaar wordt gebrachht. Het uiteindelijke resultaat is een werkende aanvulling van 
Scratch4all, conform richtlijnen van CatchPlus zoals hierboven beschreven. 

We voorzien een gefaseerde aanpak: 

Fase 1: Scratch4all aansluiten op workspaces 

Fase 2: Aanvullende diensten (b.v. beeld en geluid) aansluiten op workspaces 

Deze aanbieding betreft alleen Fase 1. 

Globaal ontwerp “Workspaces repository” 
Er heeft op 10 januari 2011 overleg plaatsgevonden tussen Hennie Brugman (CatchPlus), 
Minne Oostra en Rolf Fokkens (Target Holding) over de realisatie van Workspaces. Het 
volgende globale data model voor workspaces is opgesteld: 

 

Een repository bevat Objecten (bijvoorbeeld boeken). De objecten zijn georganiseerd in Sets 
(verzamelingen), een Object kan voorkomen in verschillende Sets. Aanvullend kunnen 
Objecten verwijzingen zijn naar objecten van andere eigenaren. 

Sets en Objecten zijn altijd eigendom van een eigenaar, dit is een rechtspersoon, bijvoorbeeld 
het Nationaal Archief. De eigenaars van een Set en de Objecten in deze Set, zijn altijd 
dezelfde. Sets bestaande uit objecten van verschillende eigenaren zijn niet mogelijk, dit kan 
later worden uitgewerkt. 

Een Eigenaar wordt altijd vertegenwoordigd door een of meer Individuen, dit zijn natuurlijke 
personen. Deze vertegenwoordigers handelen altijd namens de eigenaar. 

Een eigenaar kan bepalen welke toegang een individu tot de Objecten in een Set heeft. 
Aanvullend kan ook toegang worden verleend aan een systeem (bijvoorbeeld Monk). Vormen 

van 
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Vertegenwoordigd door 
Verwijst naar 

door tot  
Set Toegang 

Object Eigenaar 
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van toegang die kunnen worden verleend zijn “Invoeren”, “Wijzigen”, “Opvragen” en 
“Verwijderen”.  

Een Individu treft in zijn workspace altijd de Sets aan waartoe hij toegang heeft. Hij heeft ook 
altijd een Set waarvan hij de eigenaar is. 

Globale Architectuur in relatie to Scratch4all 
 Op 10 januari is eveneens de volgende globale architectuur is opgesteld, waarin de relatie 
met Scratch4all is beschreven: 

 
Concreet betekent dit dat de opslag van de bron scans gebeurt in een Workspaces repository, 
binnen de Scratch4all Pilot zijn dit de TIFF scans van het KdK. Monk wordt opgeleverd 
binnen Scratch4all als een separate entiteit. 

Monk heeft toegang tot de scans in de workspaces repository opdat ze geprocessed kunnen 
worden en geïndexeerd. Monk slaat zelf de relevante data op die hiervoor nodig is. 

User interfaces hebben toegang tot deze workspaces repository en Monk. 

Authenticatie van gebruikers zal gebeuren op basis van een pragmatische oplossing opdat de 
oplevering van Scratch4all geen vertraging oplevert. Binnen Scratch4all wordt een oplossing 
uitgewerkt voor de authenticatie van webservices. Beide vormen van authenticatie zullen in 
het ontwerp voor CatchPlus nader moeten worden uitgewerkt. 

Opdat de architectuur echter toepasbaar is voor meer erfgoedinstellingen dan alleen het 
Nationaal Archief, zal er een “Authenticatie Service” moeten worden ontwikkeld. De 

Scans 
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ontwikkeling van deze “Authenticatie Service” is geen onderdeel van deze aanbieding, de 
verwachting is dat dit bij Sara wordt uitgewerkt. 

GENERICITEIT 

Het streven is om de Workspaces repository en de “Scans Beheer User Interface” zo te 
ontwikkelen, dat de software zo veel mogelijk herbruikbaar is voor toekomstige cases (zoals 
spraak-data). Aan de zijde van de infrastructuur is het van belang standaards zoals Posix als 
uitgangspunt te kiezen, zoals nu ook het geval is voor de Target infrastructuur. Indien 
mogelijk (binnen het beschikbare budget) wordt deze interface generiek uitgewerkt. 

REST 

Zowel Monk als de Workspaces repository worden (deels) ontsloten via een REST interface.  

De REST interface zal primair worden toegepast voor retrieval van data. Het beheer van data 
gebeurt alleen via REST als hiervoor binnen de budgetten ruimte is. Op termijn zal REST ook 
van belang zijn voor het beheer van de Workspaces, hier zal tijdens het project rekening mee 
moeten worden gehouden. 

Het beheer van de gegevens kan (in dit stadium) nog erg data- en applicatie specifiek zijn, 
indien de budgetten dit echter toelaten zal een REST interface worden ontwikkeld. 

Uit te voeren aktiviteiten 
De uit te voeren aktiviteiten zijn: 

1. DETAILONTWERP OPSTELLEN 
Uitgaande van de genoemde architectuur en het globaal ontwerp zal een 
detailuitwerking moeten worden opgesteld van het datamodel. Voorbeelden zijn: 
• Integratie van domeinspecifieke data 

Voor het KdK hebben we te maken met boeken (als Objecten), maar ook met 
bijvoorbeeld bladzijden (iedere bladzijde is een scan). Naast de originele scans 
hebben we ook te maken met afgeleide data, zoals JPEG. Aanvullend zullen we 
moeten kijken welke Metadata een plek moet hebben in het datamodel. 

• Capacity Management 
Het lijkt verstandig –gezien de hoeveelheden data- om ook capacity management 
te integreren, opdat bijvoorbeeld quota kunnen worden vastgesteld per Eigenaar. 
Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden als basis voor een model van 
betaling. 

• Logging  
Om beheerders en aanbieders van informatie inzicht te geven in het gebruik van de 
respository zullen diverse acties van gebruikers gelogd worden. Welke gegevens 
vastgelegd moeten worden cq. beschikbaar moeten komen moet nog worden 
vaastgesteld. 

• Publiek 
Naast alle functionaliteit die achter inlogschermen beschikbaar is, zal er een aantal 
voor publiek toegankelijk pagina’s moeten komen die minimaal fungeren als 
‘usage’. Bovendien kan hier ook in globale bewoordingen de actuele inhoud van de 
repository worden beschreven. 

Er zal moeten worden gekeken naar de uitwerking van de externe koppelingen: 
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• De koppeling met de Authenticatie Service 
• De REST interface in zijn algemeenheid 

Ook zal een ontwerp moeten worden opgesteld van de userinterface schermen. 

2. SPECIFICATIE REST API 
Er zal een specificatie worden uitgewerkt van de REST API. Het doel is onfhankelijk te 
zijn van een specifieke implementatie. 
Er zal een effiiciente, pragmatische aanpak worden gekozen om te komen tot deze 
specificatie. Details zullen worden uitgewerkt tijdens de realisatie. 
 

3. SELECTIE FRAMEWORK 
Target Media zal in overleg met CatchPlus een keuze maken voor een framework, dat 
optimaal past bij hetgeen er gerealiseerd moet worden, en de toepasbaarheid en 
aanpasbaarheid van de software in de toekomst.  
 

4. REALISATIE 
De volgende producten zullen worden gerealiseerd: 
• Infrastructuur  (servers, storage) inrichten 
• Beheerschermen voor eigenaren 
• Beheerschermen voor individuen (incl. Upload schermen voor TIFF scans) 
• Pagina’s voor het publiek 
• REST interface 
• Tijdelijke “pragmatische” Authenticatie 
• Integratie met de uiteindelijke Authenticate Service 

Aanpak 
Deze aanbieding is gebaseerd op Agile aanpak. Op deze wijze kan worden gestuurd op een 
optimaal resultaat binnen de beperkingen van tijd en geld. Het werk wordt daarbij opgedeeld 
in een lijst (backlog) van te leveren producten. De oplevering van deze producten gebeurt met 
een vaste frequentie. 

Ter voorbereiding van iedere sprint wordt een planning gemaakt. Daarbij wordt uit de 
backlog een of meer producten geselecteerd die in de sprint worden gerealiseerd op basis van 
prioriteit en haalbaarheid. Daarbij is het van belang dat de planning realistisch is, opdat de 
gevraagde producten daadwerkelijk kunnen worden opgeleverd. De prioriteit van de 
gewenste producten kan bij aanvang van iedere sprint opnieuw worden vastgesteld. 
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Initiële Backlog 
Op basis van de uit te voeren activiteiten kan een initiële backlog worden opgesteld. Op basis 
van de Agile aanpak kan deze backlog worden bijgesteld binnen het project, de initiële 
backlog is daarom niet bindend. Gedurende het project wordt beoordeeld welke producten 
als eerste worden opgeleverd, opdat binnen de beperkingen van tijd en geld uiteindelijk een 
werkend resultaat wordt opgeleverd. 

Op basis van het aantal entiteiten in het globaal ontwerp is een aanname gedaan over het 
aantal te realiseren (user)interfaces. In: 

Type (user-)interfaces Aantal 

Beheerschermen 5 

REST interfaces 4 

Upload-schermen en onderhoud 4 

Publieksschermen 3 

 

Het aantal schermen dient als indicatie voor de hoeveelheid werk, in het detailontwerp zal 
het feitelijk aantal schermen worden vastgesteld. 

In het Scratch4all project is door het Nationaal Archief prioriteit gegeven aan de interactie 
met Monk voor annotatie, transcriptie en search. De te ontwikkelen schermen voor de upload 
van bestanden zijn daarom zeer eenvoudig, mogelijk zijn deze schermen bruikbaar voor 
ScratchPlus. Omdat de schermen echter niet zijn ontwikkeld met workspaces als 
uitgangspunt zal nog veel werk moeten worden verricht.  
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Als we uitgaan van 8 sprints, kan het werk worden verdeeld in de volgende backlog met 
gelijkwaardige sprints:  

Sprint Aktiviteit 

#1 Detailontwerp opstellen 

#2 Specificatie REST interface 

#2 Selectie Framework 

#3 Infrastructuur inrichten 

#3 Basis authorisatie bouwen 

#4 Beheerscherm Eigenaren (2x) 

#4 Beheerscherm Individuen (1x) 

#4 Uploadscherm en onderhoud (1x) 

#5 Beheerscherm Individuen (2x) 

#5 REST interface (1x) 

#5 Uploadscherm en onderhoud (1x) 

#6 REST interface (2x) 

#6 Uploadscherm en onderhoud (1x) 

#6 Publieksscherm (1x) 

#7 Uploadscherm en onderhoud (1x) 

#7 Publieksscherm (2x) 

#7 REST Interface (1x) 

#8 Integratie scratch4all 

#8 Restpunten verwerken 

#8 Documentatie 

 

De feitelijke backlog zal binnen het project worden vastgesteld. 

Uitgaande van sprints van 3 weken is de doorlooptijd 24 weken. Als we stilstand tijdens de 
zomervakantie meenemen, zal de doorlooptijd ca. 27 weken zijn.  

 


