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Aquo-standaard – de uniforme taal voor de uitwisseling 

van gegevens binnen de watersector.

Verplichte open standaard: Pas toe leg uit Forum voor standaardisatie

https://forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/aquo-standaard


Visie: 4 Pijlers doorontwikkeling Aquo

1. In samenhang binnen Aquo en samen met 

andere standaarden

2. Makkelijker in gebruik, compleet maken en 

beter toegankelijk

3. Focussen op doelgroepen 

4. Eén beheeromgeving



1. Meer samenhang binnen Aquo en met andere standaarden

• Aansluiting op meta standaarden verbeteren

• Aansluiting op gerelateerde standaarden verbeteren

• Modelleren volgens Meta Informatie Model (MIM) / NTA 8035

• Model Drive Design met imvertor

• Informatie halen bij de bron

• Verbonden 

– Linked Data standaarden



1. Meer samenhang binnen Aquo en met andere standaarden
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SKOS ontologie

Bron : https://acceptatie.aquo.nl/index.php/Id-a1d2f757-fa00-46aa-89b9-ee67de4726f2

skos:preflabel

skos:notation

skos:definition

skos:exactmatch
dct:source
dct:created
dct:modified

Dublin Core Terms
ontologie

Linked Data taal

https://acceptatie.aquo.nl/index.php/Id-a1d2f757-fa00-46aa-89b9-ee67de4726f2


2. Makkelijker in gebruik, compleet maken en beter toegankelijk

• Eén publicatie-omgeving (semantische 

WIKI)

• Directe koppeling tussen begrippen-

model-domeintabel-woordenboek 

(Linkeddata)

• Via API’s ontsloten
– https://acceptatie.aquo.nl/index.php/Speciaal:ApiSandbox

• Pré Aquo ondersteuning

• Samen/bron voor

– Omgevingswet Stelselcatalogus koppeling

https://acceptatie.aquo.nl/index.php/Speciaal:ApiSandbox


3. Focussen op doelgroepen 

• Eindgebruikers

• Softwareleveranciers 

• Architecten

• Projecten en programma’s



3. Focussen op doelgroepen – Projecten en architecten

Ontwikkeling samen met projecten (MDD)



4. Eén beheeromgeving 

• Geïntegreerde beheeromgeving

– Begrip, categorieën, domeintabellen(waarden), IM (EA), Attributen, symbolen ….

– Automatisering beheer

– Wijzigingen 2021 geïntegreerd met discussie forums

• OTAP (ontwikkeling, test, acceptatie, productie)

– Test: Technische ontwikkelingen

– Acceptatie: Doorvoeren van inhoudelijk standaarden wijzigingen 

(automatische synchronisatie naar productie)

– Productie: Gebruikers presentatie omgeving



Demo samenhang in de Wiki
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https://acceptatie.aquo.nl/index.php/IMWA_waterveiligheid


Vragen
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Controleren van de samenhang

Semantische 

informatiemodellen (Ontwerp-)Richtlijnen

(Ontwerp-)Criteria

Uitwisselings

gegevensmodellen

Bericht specificatie 

modellen

Technische 

bericht 

formaten 

Documentatie

Imvertor

en css

Compliancy 

testberichten

Imvertor
software

Entiteitenmodel

ConfiguratieTraces

Traces


