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Jurisprudentie

Uitspraken
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artikelen

Annotaties

Besluiten

Handboeken

Cases

Model
documenten

Uitvoeringsaanwijzingen

Leidraden

Instructies

• Uitvoerende taken: 
grotere behoefte aan Kader- en
Toepassingsinformatie

• Complexe taken 
(beleidsvorming en 
rechtzaken):  
meer behoefte aan Verdieping

Onderzoek gebruik vakliteratuur (Valcus 2014)
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Heel veel bronnen……..
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        ???

"Woord" 
gevonden 
(full text)

….heel veel zoektijd;  lage precisie; 
veel overlap; geldigheid? 

nooit compleet
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ga naar eigen 
beleid, en volg 
de eigen link 

naar wetgeving 

Expliciete relaties 

gevonden! 

(Linked data)

integraal resultaat, 100% relevantie en GEEN 
overlap: meer tijdswinst EN zekerheid



Voor uitvoering en onderwijs in de overheid

• Wetten.nl: 
35.000 regelingen, 12 miljoen bezoekers per jaar. 

• Linked Data Overheid (LiDO). 
> 1 miljard relaties met semantiek

• Wettenpockets: 
Meer dan 3600 bundels in EPUB, PDF, Portal en App

• Leer-rijk en Lees-rijk: 
catalogi met digitaal aanbod lesmateriaal
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Nieuwe wetten.nl: linked data









Meer dan 3600 wettenpockets in HTML, EPUB en PDF

Meer dan 150 redactionele pockets voor gebruik in de 
uitvoering en onderwijs (Belastingdienst academie)



Eind 2016: 
nieuwe versie 

wettenpocket met 
alle Verdragen en 

Phone-versie



Van wetgeving naar toepassing

• PUC: Publicatie UitvoeringsContent

• Beleids- en uitvoeringsinformatie als open linked
data beschikbaar

• Handboeken, werkinstructies, beleid en leidraden 
beschikbaar voor academies; inclusief Linked
Data 

• https://puc.overheid.nl

https://puc.overheid.nl/
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Alle uitvoeringsinformatie als Open Data in XML, 
en in EPUB,PDF en responsive HTML



Samenvattend

• Beter en meer gebruik van eigen overheidsinformatie in 
onderwijs

• Materiaal uit de uitvoeringspraktijk in het 
onderwijs/academies

• Veel verschijningsvormen: App, EPUB, PDF, HTML,…altijd 
uit authentieke bron

• Linked Data: 

– verbreed blikveld

– beheersbaarheid wijzingen in regelgeving



EINDE PRESENTATIE

Vragen? 
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“Compliance check” uitvoering
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