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Wijzigingsformulier 
   
Voor:  Standaardisatieraad, Edustandaard 
Van:  Judith Rog (Koninklijke Bibliotheek) namens Metadata – subwerkgroep WISH 
Datum  22-03-2019 
Betreft  Wijziging op MODS (Metadata Object Description Scheme) afspraken 
   

 
Met dit wijzigingsformulier worden de wijzigingen op de reeds bestaande afspraak formeel ingediend bij 
Edustandaard. De (vertegenwoordiger van de) werkgroep vult het wijzigingsformulier in (evt. met hulp van het 
bureau). 
 
Het doel van dit wijzigingsformulier is drieledig: 

1. Bureau Edustandaard stelt op basis hiervan en op basis van de aangeleverde documentatie een advies 
op (onderaan dit formulier). Het advies zal aan de indiener aangeboden worden voor een respons en zal 
vervolgens aan de Standaardisatieraad worden voorgelegd. 

2. Bureau Edustandaard toetst of er een aanleiding is voor een (nieuwe) architectuurscan. 
3. De leden van de Standaardisatieraad (en andere geïnteresseerden) krijgen een goed beeld van de 

context van voorgestelde wijzigingen. 

Gevraagd besluit 

De Metadata – subwerkgroep WISH vraagt de Standaardisatieraad om de gewijzigde versie van de afspraken 
over het gebruik van MODS goed te keuren en te publiceren op https://www.edustandaard.nl 

Korte beschrijving van de wijzigingen  

1. Over de afspraak: 
 
De MODS afspraken zijn onderdeel van een set van afspraken, de kernafspraken genoemd, die nodig zijn om de 
WO- en HBO-kennisketen te laten functioneren. Zonder eenduidige afspraken ontstaan er afwijkingen door 
interpretatieverschillen bij de uitwisseling van gegevens tussen systemen in de WO- en HBO-kennisketen. Binnen 
deze set aan afspraken gaan de MODS afspraken specifiek in op het gebruik van standaarden bij het beschrijven 
van bibliografische metadata, geschikt voor machine-leesbare uitwisseling, in Nederland.  
De doelgroep is: WO & HBO kennisketen deelnemers. 
Doel en doelgroep zijn ongewijzigd. 
 

2. De voorgestelde wijzigingen: 
 
Ingediende versie 1.1 vervangt versie 1.0 (2013-05-29). De volgende wijzigingen zijn in deze nieuwe versie 
doorgevoerd: 

Wijziging Zijn er 
architectuuraspecten 
gewijzigd? 

Aanleiding 
wijziging 

Impact wijziging Risico wijziging 

MODS versie 3.4 
is aangepast naar 
MODS versie 3.6 
 

Ja Upgrade van versie 
3.4 naar 3.6 

Zeer klein Nee 

DAI extensie is 
deprecated 
 

Nee MOD 1.6 
ondersteunt nu 
Persons-ID’s en 
daarom is oude niet 
meer nodig. 

Zeer klein. Opname 
van Person-ID is 
versimpeld en komt 
naast de oude 
manier. Oude 
manier blijft 

Nee 

https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/ROSA_Architectuurscan
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ondersteund totdat 
alle partners over 
zijn. 

introductie van 
MODS 
nameIdentifier 
voor 
auteursidentificati
e met DAI, ISNI, 
ORCID of lokale 
identifier definitief 
gemaakt 
 

Ja Naast DAI, moet 
ook de ORCID en 
ISNI opgenomen 
kunnen worden in 
de metadata. 

Zeer klein. Opname 
van person-Id is 
versimpeld en komt 
naast de oude 
manier. Deze blijft 
dus ondersteund. 

Nee 

 

 

3. Het gevolgde proces: 

De geplande wijzingen zijn de in WISH-bijeenkomst van 2018 besproken. Er zijn geen notulen van deze 
bijeenkomst. De 1.1 versie van de afspraken is vervolgens conform de afspraken in de bijeenkomst opgesteld 
door Inge Hofsink van de KB en daarna gereviewd door Laura Huis in ’t Veld en Wilko Steinhoff van DANS. De 
opmerkingen zijn verwerkt.  

4. De implementatie-roadmap: 
 
Een aantal wijzigingen is al geïmplementeerd door de repositories en voor een groot deel van de klanten wordt de 
implementatie verricht door Elsevier. Hiervoor is nog geen planning. Naast de nieuwe afspraken worden 
overigens ook nog de oude afspraken ondersteund en geven de nieuwe afspraken alleen een extra optie. 

5. Doorontwikkeling van de afspraak: 
 
De roadmap is niet gewijzigd en voorgaande versie (er is er maar één) wordt nog ondersteund.  

De bijbehorende documenten 

Geef een overzicht van de bijbehorende documentatie, online en offline. 
 

Titel met evt. de URL auteur(s) versienummer status 

EduStandaard WO & HBO Afspraken 
Bibliografische Metadata in MODS 
(Bijgevoegd bij dit wijzigingsformulier) 

Inge Hofsink (KB) 1.1 Definitief voorstel aan 
Standaardisatieraad 

    

 
Overige afspraken binnen dezelfde kernafspraken zijn ongewijzigd en te vinden op 
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/?edu_orderby=title&edu_werkgroep%5B%5D=598 Op die 
plaats is ook het document met de huidige 1.0 versie van de MODS-afspraken te vinden. 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/?edu_orderby=title&edu_werkgroep%5B%5D=598

