maatstelsel

versieclassificatieelement

objectdeel

geometrisch
maatstelsel

genormeerd
maatstelsel
afmeting

objectidentificatieclassificatie

(informatie)
toepassing

objectidentificatie

gebruiksprofiel (rol)

classificatieelement
informatievoorziening

contextueel
informatiepunt

toegangs-;
vertrekmiddel

diplomastand

standhouder

equivalent

1

adelstand

adellijke
titel

1

informatievoorziening
H

versie
H

opleidingstitel

titulatuur

kalender

personen
register

geslachts(namen)register

standhouder

naam

geslacht

persoonsidentiteit

classificatiestelsel
burger(rechten)

biometrisch
kenmerk

geslachtsnaam
1

natuurlijk
persoon

classificatiestelsel
uitkering(srechten)

soort
burger

geslacht

classificatiestelsel
rechtspersonen

doel

classificatieelement

soort
uitkering

project
H

toepassingsmatig

geslachtsnaam

stelselmatig

rol

organisatiedeel

organisatie
H

2

actie
H

2
geversioneerd
objectdeel

classificatiestelsel
arbeidsberoepen

functie

vergoeding-/
looncomponent

inkomens-;
vermogenstoetscomponent

onderwerp
H

verraming

x

2

2

projectdeel

overeenkomst

soort
rechtspersoon

rechtspersonenstelsel

uitkeringsstelsel

voorgeslacht;
adoptie;
voogdij;
curatele

3

rechtsstelsel

rol
H

burgerstelsel

toetssegment
H
vergoeding/
loon
H

normalisatieinstituut

precedentie

project

vergoeding-/
loonsegment
H

toets
H

2
toegangsprocedure

genormeerd
maatstelsel

registerhouder

1

huisvesting

registerhouder

positionering

x

bent:
biometrie

(burgerlijk)
partnerschap

lid
huishouding

weet:
persoonlijk(e) teken(s)

object-inmaatsch.verkeer

interface

personenhuishouding

doel
1

module
H

vergoeding-/
loonmodule

genormeerde
beroepenclassificatie

4

1
object
H

activeringsvoorwaarden

bestuursorgaan
(soevereiniteit)

rol
2

interagent

registerpersoon

sleutelteken(s)
(register)
identificatie

perceel

5

hebt:
sleutelobject

lid
partnerschap

persoonlijke autorisatie
informatievoorziening

registerpartnerschap

soort
partnerschap

rol

1

registerorganisatie

sluiting

2
communicatiemiddel;
voertuig

opmeting

positionering

postgebied
H

geboorte
-aangifte

persoonlijke
informatievoorziening

register
normalisatieinstituut

getuige

organisatieservicenummer

1

geografisch
gebied
H

geboortedatum

delegatie
informatievoorziening

medium

persoonsidentiteit

sluitingsdatum
3

2
geografisch
postgebied

bestuursgebied

vergunning
objectgebruik

aangever

functie
deelname

burgergerechtigde

sofiregime

ontbinding

1
burgerbetrekking

geboorteplaats

projectmatige
overeenkomstdeelnemer

doel
2

x

3

burgergrondslag

rol

ontbindingsdatum

projectfunctie
H

registerhuishouden

projectmatige
projectionaris

specifieke(re)
overeenkomstdeelnemer

2
openbare
ruimte

burgerservicenummer

aangifte van
overlijden

specifieke(re)
projectfunctie

rechtspersoon

1
natuurlijk
persoon

pand
H

soort
rechtspersoon

datum van
overlijden

opstal

aangever

plaats van
overlijden

positionering

rol

verzekerd
persoon

rechtsbereik

uitkeringsinstantie

uitkeringsgerechtigde

2
adellijke
titel

verplaatsbaarheid

uitkeringsbetrekking

2

maatschappelijke
(arbeids)sector
H

uitkeringsbeschikking

pers. eigenaar;
- beheerder; - gebruiker

vestiging
H

persoonlijke
overeenkomstdeelnemer

woonplaats

pandig
deel

4

(bewaar)
plaatsing

(arbeids)
sector

uitkering
inkomensverzekering

percelig
deel

persoonlijke
projectionaris

verblijfplaats
vermogenspersoon

verblijfskarakter

ruimtelijke
opening

onderneming

organisatorische
eigenaar

huisvesting

2

4

ruimtelijke
verblijfsvergunning

adres

verloning maatsch.
(arbeids)sector

inkomenspersoon

hoofdverrekening

(sociale)
uitkeringsbron

postcode

verloning
projectfunctie

arbeidsbemiddelaar

persoonlijke
inkomensbron

in-/uitgang

beroepenstelsel

projectmatige
inkomensbron

particuliere
eigenaar

op-/afgang

huisvesting
4

gebeurtenisdeelnamevergunning

positionering

registervestiging

verloning
persoonlijke projectionaris

organisatorische
projectionaris

projectmatige eigenaar;
- beheerder; - gebruiker
1

vestigingsbestemming

specifieke(re)
projectfunctie
2

registerpand

organisatorische
overeenkomstdeelnemer

informatiekunde

1
pandbestemming

inkomens-;
vermogenstoetser

specifieke(re)
overeenkomstdeelnemer
2

registerperceel

projectionaris beheerder;
- gebruiker

registertoetser

1
projectmatige autorisatie
informatievoorziening

perceelbestemming
2

ci

civiele

organisatorisch
lidmaatschapsbewijs

projectmatige
informatievoorziening

inkomenstoetsbetrekking

inkomenstoets

delegatie
informatievoorziening

organisatorische eigenaar;
- beheerder; - gebruiker

opleidingsinstituut

student
studiebetrekking

organisatorische
werkgever

stelselmatige semantiek
oefenschema: basisregistraties enz.

opleidingsaanbod
2
functionele
organisatie

opleidingstitel

werkverdeling

opleiding
organisatorische
functie
H

diploma

organisatorische
vacaturehouder

2

5

(arbeids)
sector

opleidingstitel

formatiehouder;
budgethouder

formatieplaats

functionaris

vacature
verloning
organisatorische functie

delegatie;
detachering

organisatorische
inkomensbron

bezetting

huisvesting

(budget)
belasting

4
in-arbeidsfunctie
projectionaris

docent

in-arbeidsfunctie
overeenkomstdeelnemer

stagiair

huisvesting
4
verloning
functionaris

organisatorische autorisatie
informatievoorziening
organisatorische
informatievoorziening

persoonlijke
werknemer
delegatie
informatievoorziening

arbeidsrechtelijke
betrekking

verzekeringsinstelling

aanstelling

verzekerde
werknemer

collectieve
arbeidsverzekering

ontslag

registerverzekeringsinstelling

deelnemer

dekking

individuele
arbeidsverzekering

organisatorische
dekking

functionaris beheerder;
- gebruiker

projectmatige
dekking

sollicitant
arbeidsberoep

sollicitatie
2
bemiddelbare
sollicitant

bemiddelingsberoep

beroepspersoon

(arbeids)
beroep

certificaat
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In dit overzicht- annex oefenschema zijn deelmodellen opgenomen uit de ontwerpportefeuille van de samensteller. Daarvan verscheen een gedeelte eerder in de eerste vier afleveringen van de reeks notities over
stelselmatige semantiek:
1. Suwinet (in opdracht van Bureau Forum Standaardisatie, 21 april 2008, beschikbaar via http://www.informationdynamics.nl/pwisse/pdf/stelselsemantiek_suwinet.pdf; aflevering 1 bevat tevens een korte inleiding
tot Metapatroon, methode voor ontwerp van stelselmatige betekenisordening volgens context en tijd.
2. Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) (6 mei 2008, zie http://www.informationdynamics.nl/pwisse/pdf/stelselsemantiek_gba.pdf).
3. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregister Ondernemingen en Rechtspersonen (BOR) (2 juni 2008, zie http://www.informationdynamics.nl/pwisse/pdf/stelselsemantiek_bag_bor.pdf).
4. Uitvoeringsorganisatie (23 juni 2008, zie http://www.informationdynamics.nl/pwisse/pdf/stelselsemantiek_uitvoeringsorganisatie.pdf).
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