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Aankomende deel-implementatiemodellen  

• SB260 
• Waterlopen, Grondwerken 
• Tussenafstanden 
• Pompstation 
• ... 

 

“Bugs” 

 

Bijkomende inzichten en veranderende omstandigheden 

 
 

De OTL groeit en wijzigt onvermijdelijk 

OTL evolueert 



Wijzigingen in alle maten en kleuren 

Bewerken bestaande en toevoegen van nieuwe OTL-elementen 

 

Uitbreiden concepten volgens het bestaand metamodel 

 

Aanpassingen van het OTL metamodel 
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Bewerken bestaande en toevoegen nieuwe elementen 

bv. toevoegen relatie tussen bestaand en nieuw Onderdeel 

 bijkomende eigenschap voor bestaand Onderdeel, instanties nieuwe relatie 
mogelijk 

bv. toevoegen nieuwe Abstracte waarvan bestaande en nieuwe elementen overerven 

 URI’s bestaande attributen wijzigen, bestaande data noch betekenis wijzigen 

 

=> mogelijke impact op 

• aanleveren en afhalen data 
• bestaande systemen, afhankelijk van de architectuur 

=> “minor release” 
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Uitbreiden concepten volgens bestaand metamodel 

bv. nieuw relatietype met een attribuut als primitief datatype 

 analoog met bestaande relatietypes, breidt metamodel niet uit 

bv. nieuw Vocabularium  

 analoog met gebruik bestaande Vocabularia, breidt metamodel niet uit 

 

=> mogelijke impact op  

• aanleveren en afhalen data 
• bestaande systemen, afhankelijk van de architectuur 

=> “minor” release 
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Aanpassingen OTL metamodel 

bv. nieuw relatietype met een attribuut als keuzelijst (zie HeeftBetrokkene) 

 breidt metamodel uit, impact op bestaande toepassingen  

 

 

 

=> zekere impact op  

bestaande systemen (afhankelijk van nood aanleveren data) 

=> “major” release 
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Wijzigingen weloverwogen waarmaken 

Elke wijziging heeft potentiële gevolgen 

• voor bestaande toepassingen die gebruik maken van de OTL 
• voor bestaande data van assets in verschillende systemen 
• voor nieuwe aanleveringen en afhaling 

 

=> Impactanalyse voor elke gevraagde/vereiste wijziging 

 

We kiezen de oplossing met de kleinste impact! 
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Wijzigingen: we verwijderen niets uit de OTL 

URI’s van de vocabularia zijn permanent volgens OSLO-regels 

 

Bestaande subsets moeten blijven werken tot het overeengekomen tijdstip voor omschakeling 

 

 

=> We stellen elementen buiten gebruik zonder ze te verwijderen (“deprecation”) 
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URI’s voor OTL-elementen zijn permanent 

Garantie dat geen element verwijderd kan worden 

 

Elke betekeniswijziging vereist nieuwe URI 

Bepalen of de betekenis wijzigt is deel van de impactanalyse 

 

Impact op hoe wijzigingen kunnen doorgevoerd worden 

bv. een naamswijziging van een Onderdeel = buitengebruikstelling oude 
Onderdeel en creatie nieuw met de nieuwe naam 
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Buitengebruikstelling 

Voor alle types elementen van de OTL 

• Voor Klassen en hun attributen en relaties 
• Voor Keuzelijsten en waarden in keuzelijsten 
• Voor Datatypes en hun attributen 
• (Voor Relatietypes) 

Alle elementen blijven altijd behouden in een nieuwe versie 

 

Oude subsets blijven gebruik maken van de elementen volgens de aanvankelijke versie  

 

Nieuwe subsets gebruiken altijd de nieuwste versie 
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Actieve elementen 

1.0.0 1.1.0 

Buiten gebruik gestelde elementen 

Ongewijzigde elementen 

Nieuwe elementen 

12/2020 - ... 
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1.0.0 1.1.0 1.2.0 2.0.0 

12/2020 - ... 

1 OTL met 

opeenvolgende versies 
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Impact van wijzigingen op aanleveren/afhalen data  

Impact altijd beperkt door de inhoud van een subset 

 

Upgraden naar een volgende versie volgens de gebruikte subset blijft de regel  

bv. om geen data te missen bij een afhaling 

 

Timing wordt besproken in het kader van het BIM-uitvoeringsplan  

Kan ook een migratie van bestaande data inhouden 

 

Overstap in een lopende opdracht hoeft niet samen te vallen met publicatie nieuwe 
versie 

bv. overstappen bij aanvang van een volgende fase 
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Analyse weerspiegeling in OTL artefacten 

In de praktijk 

Uitbreiding SQLite voor buitengebruikstelling 

 

Vermelding in documentatie op wegenenverkeer.data.vlaanderen.be 

 

Mensleesbare Release Notes 

 

Vergelijking tussen twee SQLite’s in de OTL Tool 

 

=> verdere toelichting op de volgende BIM Q&A 
 



Mailing list voor developers 

Inschrijven voor technische en inhoudelijke updates 

 

Schrijf je hier in  

In de praktijk 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewug40Nc6ZklfStFCbDh0Ya8CbT7GBjLERRlGyklPV5si6gA/viewform


Interne tooling ter ondersteuning en garantie 

Tooling voor communicatie met vraagstellers en SPOC/werkgroep 

oa. alles wat we ontvangen via TeamBim@verzendlijst.wegenenverkeer.be  

 

Tooling voor aanpassingen OTL-bron in Enterprise Architect 

 

=> Bewaken dat wijzigingen geregistreerd worden 

=> Samen geven ze een beeld van wat gewijzigd is, hoe en waarom 

=> Bron voor publicatie van artefacten (release notes, SQLite, …) 
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Permanent verbeteren 

Inhoud OTL 

 

Bruikbaarheid artefacten 

 

(Interne tooling voor bewaking regels en aanmaak artefacten) 

 

=> Jouw feedback is belangrijk! Laat het ons weten via  

TeamBim@verzendlijst.wegenenverkeer.be  
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Bedankt voor je 
aandacht! 


