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Disclaimer

Transparantie en kennisdeling zijn voor meemoo kernwaarden. Daarom delen we onze
voornaamste aanbestedingsdossiers uit de domeinen digitalisering en archivering. Zo kan iedereen
zien hoe wij te werk gaan of inspiratie opdoen. Wel geven we graag deze waarschuwing en
disclaimer mee.

Dit document is opgemaakt in de context van een welbepaald project, met een bepaalde
doelstelling, timing en budget, die op zich dan weer geworteld zijn in allerlei omstandigheden,
meemoo’s visie op metadatabeheer enzovoort. Tijdens of na de uitvoering van het project kunnen
deze visie, omstandigheden of andere contextelementen wijzigen of gewijzigd zijn. Verder kan ook
dit document fouten bevatten. Degene die deze documenten geheel of gedeeltelijk kopieert is en
blijft volledig zelf verantwoordelijk voor het inschatten van de gevolgen voor zijn belangen.
Vooral-maar niet uitsluitend-voor het kopiëren van de wettelijke bepalingen wint men best gedegen
juridisch advies in.

Meemoo kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat welke partij
dan ook zou kunnen ondervinden door het ter beschikking stellen of het geheel of gedeeltelijk
overnemen van deze documenten.
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I. ALGEMENE BEPALINGEN

I.1. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING

Dit bestek wijkt niet af van het KB Uitvoering.

I.2. AANBESTEDENDE OVERHEID
1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door meemoo, het Vlaams instituut voor het archief.

meemoo vzw
Ham 175

9000 Gent
BTW  : BE 0644.450.380
Tel     : +32 9 298 05 01

2. Contactpersonen voor deze procedure

Algemene opvolging:
- Miel Vander Sande
- miel.vandersande@meemoo.be
- Tel: + 32 492 832 129

Verantwoordelijke voor deze opdracht:
- Matthias Priem
- matthias.priem@meemoo.be
- Tel: + 32 486 035 418

Alle officiële briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet per e-mail worden gestuurd.

Vragen omtrent deze opdracht worden per e-mail gesteld, antwoorden zullen als erratum toegevoegd
worden op het e-procurement platform zodat alle kandidaten er over beschikken.

We vragen dat kandidaten vragen doorsturen vóór 7 oktober EOB, om een tijdig een antwoord te kunnen
formuleren en publiceren.
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Indien nodig kan voor deze versie nog een Q&A georganiseerd worden, voorlopig gaan we uit van een
schriftelijk antwoord op eventuele vragen.

3. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan
meemoo vzw, Ham 175, 900 Gent. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van
een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak of een ander exploot.

I.3. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT
Meemoo beheert een groot volume aan hoofdzakelijk audiovisueel materiaal van meer dan 160
partners uit cultureel erfgoed en media. Op dit moment slaat meemoo meer dan 6 miljoen objecten
op, variërend van gedigitaliseerde kranten, foto's, video en audio. Daarnaast bieden we een aantal
ontsluitingsplatformen aan die de gedigitaliseerde inhoud beschikbaar maakt voor specifieke
doelgroepen zoals leerkrachten, studenten, professionele hergebruikers of het grote publiek.

Metadata zijn een sleutelelement in al onze processen. Een belangrijk deel van onze activiteiten is
het verzamelen, integreren, beheren en doorzoeken van een grote verscheidenheid aan heterogene
metadata over de gearchiveerde inhoud. De schaal hiervan is enorm toegenomen, waardoor onze
huidige aanpak inzake het volume, flexibiliteit en toegankelijkheid ontoereikend is geworden.

Eén van de concrete uitdagingen hier zijn de data die aangemaakt wordt in het EFRO-GiVE metadata
project, waarbij data uit machine learning algoritmes (spraakherkenning, gezichtsdetectie en
entiteitsherkenning) gemodelleerd en opgeslagen zal moeten worden voor hergebruik.

Meemoo wil daarom inzetten op een moderne Knowledge Graph-gebaseerde infrastructuur die een
applicatie-onafhankelijke, uniforme toegang biedt tot (meta)data die verspreid zit over verschillende
systemen en formaten.

Concreet wil meemoo een softwareoplossing aankopen die een groot volume aan metadata kan
opslaan, beheren en bevraagbaar maken in een flexibel graaf model en integreert met onze
bestaande systemen en processen.

De scope van deze opdracht bestaat uit twee delen:
● het leveren van een softwareoplossing, bestaande uit:

○ een basisoplossing;
○ 10 mogelijke opties;
○ integratie in de ontsluitingsinfrastructuur van meemoo.

● het leveren van consultancydiensten na oplevering.

Voor een verdere toelichting van de opdracht, zie deel IV. Technische voorschriften.
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Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet inzake
overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Toepasselijke CPV code: 72322000-8; zie e-procurement platform.

I.4. PLAATSINGSWIJZE
De plaatsing van deze opdracht gebeurt via mededingingsprocedure met onderhandeling, op basis
van artikel 38, § 1, met name volgende uitzonderingsgevallen van de Wet inzake
overheidsopdrachten van 17 juni 2016:

- De diensten bevatten ontwerp- of innovatieve oplossingen
- De technische specificaties kunnen niet nauwkeurig genoeg worden vastgesteld

De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op basis van de gunningscriteria zoals aangegeven in
A.5.

I.5. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN
a) Regelgeving overheidsopdrachten

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna: Wet Overheidsopdrachten);
- Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (hierna:

KB Plaatsing);
- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten (hierna: KB Uitvoering);
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies.

Deze regelgeving is terug te vinden op:
http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten

b) Milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Onder sociaal- en arbeidsrecht bedoeld in artikel 7 Wet Overheidsopdrachten wordt onder meer
verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
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discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing
van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

I.6. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
1. Voorliggende opdracht heeft een looptijd van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de

sluiting.

2. Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan de opdracht omwille van continuïteit van de
dienstverlening 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57,
tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Meemoo kiest expliciet voor een maximale looptijd
van 5 jaar (ipv 4) omdat de oplossing een belangrijk onderdeel wordt van de meemoo metadata
infrastructuur, waar stabiliteit en continuïteit zoveel mogelijk wenselijk zijn. Tevens biedt het extra
jaar ons de mogelijkheid om 4 jaar vol van de oplossing gebruik te maken en erna 1 jaar de tijd te
hebben om de markt opnieuw te bevragen, zonder de continuïteit in gevaar te brengen.

De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven.

Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van
meemoo uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.

3. Het betreft een raamovereenkomst zoals bedoeld in art. 2, 35° van de Wet inzake
overheidsopdrachten van 17 juni 2016, waarbij opdrachten zullen geplaatst worden naargelang de
behoeften. De raamovereenkomst zal gesloten worden met één deelnemer.

Maximale waarde van de opdracht
De maximale waarde van de opdracht (over de ganse looptijd) wordt bepaald op € 750.000 excl.
btw. De maximale waarde van de raamovereenkomst werd vastgesteld op basis van de maximaal
te bestellen hoeveelheden over alle opdrachten die binnen de raamovereenkomst kunnen worden
geplaatst heen.

4. De kandidaat mag zowel Nederlands als Engels gebruiken in zijn mondelinge en schriftelijke relatie
met meemoo. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een,
desgevallend beëdigde, vertaling eisen.

5. Het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen van schriftelijke stukken is verplicht,
zowel in het kader van de plaatsing als van de uitvoering van de opdracht. Een aangetekende
zending hoeft echter niet elektronisch te zijn.  De indiening van de offertes verloopt volgens de
voorschriften vermeld in A.3.2.  De inschrijvers vermelden op het offerteformulier één of meerdere
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mailadressen waarmee elektronische communicatie kan gevoerd worden.

6. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming
van de anti-discriminatiewetgeving. Zie de bepalingen inzake non-discriminatie onder B.7.1.

7. Alle persoonsgegevens die in de offerte / aanvragen tot deelneming worden opgenomen als
antwoord op de eisen van het bestek, zullen door meemoo worden verwerkt in overeenstemming
met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens
zullen uitsluitend met het oog op de plaatsing en de uitvoering van de opdracht worden verwerkt.
De toegang tot en de inzage in de documenten worden beperkt tot de medewerkers van meemoo
en de instanties die bevoegd zijn voor de administratieve – en begrotingscontrole, voor wie de
toegang en inzage vanuit hun functie nodig zijn in het kader van de plaatsing en de uitvoering van
de opdracht. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt (opgeslagen, …) op de IT-systemen
van de meemoo. De inschrijver heeft de toestemming van de betrokkene om deze
persoonsgegevens aan de offerte toe te voegen. De persoonsgegevens worden, in
overeenstemming met artikel 164 §4 van de Overheidsopdrachtenwet en zoals alle elementen van
een plaatsingsdossier gedurende 10 jaar bewaard.
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II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT

A.1. SELECTIE

Er mag op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn (artikelen 67 tot en met 69 van de
Wet Overheidsopdrachten). Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in
verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.
De inschrijver kan corrigerende maatregelen bewijzen.

Bovenstaande bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een
combinatie een offerte indienen.

Indien de inschrijver een beroep heeft gedaan op de draagkracht van onderaannemers of andere
entiteiten in het kader van de kwalitatieve selectie (bij de indiening van zijn aanvraag tot deelneming),
moeten de vermeldingen inzake het gedeelte van de opdracht dat deze onderaannemers zullen
uitvoeren, overeenstemmen met de vermeldingen in de aanvraag tot deelneming.

Op deze onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep heeft
gedaan, mag tevens geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn.

De inschrijver dient tijdens dit stadium van de plaatsingsprocedure te blijven voldoen aan de
kwalitatieve selectiecriteria zoals opgegeven in de selectieleidraad.

Indien de inschrijver het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nog niet elektronisch had
ondertekend in e-Tendering bij indiening van de aanvraag tot deelneming, moet de inschrijver het
UEA opnieuw toevoegen aan de offerte.

Dit geldt tevens voor het UEA m.b.t. elke deelnemer aan een combinatie of elke entiteit op wiens
draagkracht de inschrijver een beroep heeft gedaan.
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A.2. MODALITEITEN

A.2.1. PERCELEN (ARTS. 58 WET, ART. 49-50 KB PLAATSING)

Deze opdracht wordt niet opgesplitst in percelen, gezien het voorwerp van de opdracht één specifieke
dienstverlening is, waarbij de onderdelen van die dienstverlening niet los van elkaar aangeboden
kunnen worden.

A.2.2. VARIANTEN (ART. 56 WET)
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten.

A.2.3. OPTIES (ART. 56 WET, ART. 48 KB PLAATSING)
Voor een gedetailleerde beschrijving van de opties verwijzen we naar de vereisten (III.7).

Vereiste opties

De inschrijver is verplicht om voor elke vereiste optie een bod te doen, op straffe van substantiële
onregelmatigheid van zijn offerte.
Het niet in acht nemen van de minimale vereisten van een optie brengt tevens de substantiële
onregelmatigheid met zich mee van zowel de basisofferte als de optie.

● Optie A: GraphQL toegang
● Optie B: Koppeling met zoekindex

Toegestane opties

De indiening van toegestane opties is facultatief. Aan een toegestane optie mag een meerprijs of
enige andere tegenprestatie worden verbonden. Het aanbieden van toegestane opties bevordert de
kwaliteit van de offerte en is daarom meegenomen in de gunningscriteria (zie A.5.1.).

● Optie C: ETL raamwerk
● Optie D: Grafische administratie interface
● Optie E: Automatische annotatie van Nederlandstalige tekst
● Optie F: IIIF 3.0 Presentation API
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● Optie G: Graafdata-analyse
● Optie H: Integratie met SAML Identity Provider
● Optie I: Reconciliation API
● Optie J: OAI-PMH API

Vrije opties

Het indienen van vrije opties is verboden.

Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisofferte
of desgevallend een variante (zie A.2.2.).

Het bod voor opties wordt in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De inschrijver geeft
steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.

A.3. OFFERTE – OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD

A.3.1. LIMIETDATUM EN LIMIETUUR VOOR ONTVANGST VAN
DE OFFERTES EN OPENING (ART. 92 KB PLAATSING)

Limietdatum en limietuur: zie voorblad.

Deze limietdatum en het limietuur zijn bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke
offerte die op of na dit tijdstip toekomt, wordt als laattijdig beschouwd. Laattijdige offertes worden niet
aanvaard.

A.3.2. INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 14 WET)
De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-Tendering internetsite
https://eten.publicprocurement.be/, een elektronisch platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet
Overheidsopdrachten.

Meer informatie omtrent het gebruik van e-Tendering kan worden bekomen op de website
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80
00, of e.proc@publicprocurement.be.

EFRO-GiVE_metadata_stt
Bestek

Pagina 10 van 62

https://eten.publicprocurement.be/
mailto:e.proc@publicprocurement.be


A.3.3. ONDERTEKENING VAN OFFERTES (ART. 42-44 KB
PLAATSING)

De inschrijver wordt erop gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-Tendering, elektronisch
ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening.
Een gescande handtekening is onvoldoende!

De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-Tendering.

Deze elektronische handtekening moet uitgaan van de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd
is/zijn om de inschrijver te verbinden. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe
waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te verbinden (uittreksels van de statuten,
volmacht,…).

In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke
deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door de
perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de deelnemer te verbinden..

Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een
Belgische eID, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren.
Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie:
http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten

Opm.: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de rechtspersoon
staan (elektronisch zegel). Overeenkomstig EU-Verordening 910/2014 (eIDAS-verordening) kan dit
immers geen bindende elektronische ondertekening van de offerte voortbrengen.
Voor rechtspersonen in België gevestigd is ondertekening d.m.v. een elektronisch zegel wel mogelijk,
gelet op art. XII.25. §3 Wetboek Economisch Recht.

Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en onroerende
goederen tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen
en voorwaarden ervan.
In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid verbindt elke
deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk.

A.3.4. VORM EN INHOUD OFFERTE

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en inventaris moet invullen op
het bij dit bestek behorende formulier.
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Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier bij de
offerte gevoegd moeten worden:

- Indien nog niet elektronisch ondertekend bij indiening van de aanvraag tot deelneming:
o ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de inschrijver;
o ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de onderaannemers of

andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver zich beroept, en voor alle
deelnemers aan de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid;

- de nodige documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de personen die een elektronische
handtekening plaatsen om de onderneming te verbinden (A.3.3.);

- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria (A.5), met
name:

o Een gedetailleerde prijslijst voor alle elementen opgenomen in A.5.1. Een
gedetailleerde prijslijst voor de vereiste opties alsook de toegestane opties, voor zover
van toepassing. Prijslijsten dienen aangeleverd te worden door middel van een
ingevulde prijsmatrix volgens het sjabloon in NL-bijlage1-prijsmatrix.xlsx. Het
sjabloon mag niet gewijzigd worden;

o Het projectplan voor de oplevering van de software, minimaal bestaande uit:
▪ een voorstel voor RACI-matrix die de verantwoordelijkheden tussen meemoo

en de leverancier vastlegt;
▪ een gedetailleerd projectplan met timings en taken voor de oplevering van de

oplossing
o Antwoorden op de business cases in III.4 en de vereisten in III.7, bestaande uit:

▪ een ingevulde matrix met een antwoord op elke verplichte vereiste van de
basisoplossing en aangeboden opties;

▪ een korte beschrijving van een mogelijke oplossing per business case.
o Beschrijving van de softwareontwikkeling bestaande uit

▪ een architectuurdiagram en beschrijving van de componenten;
▪ de algemene roadmap met geplande features, verbeteringen en milestones;
▪ de strategie of methode betreffende communicatie met de klant,

softwareontwikkeling, het uitbrengen van productversies en de begeleiding bij
updates;

▪ documentatie voor gebruikers en ontwikkelaars, of een een verwijzing daar
naartoe.

o Een contractvoorstel voor support en onderhoud (zie vereisten in III.8)
o Een voorstel tot Service Level Agreement (SLA) (zie vereisten in III.9)

A.3.5. VERBINTENISTERMIJN (ART. 58 KB PLAATSING)
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van negentig
kalenderdagen, ingaand de dag na de limietdatum voor ontvangst van de offertes.
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De indiening van aangepaste offertes tijdens de onderhandelingen doet de verbintenistermijn
telkenmale opnieuw lopen.

A.4. PRIJS

A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 26 KB PLAATSING)

Deze opdracht is een opdracht met gemengde prijsvaststelling:
- de basisoplossing (zonder opties), het supportcontract en de diensten voor integratie en

configuratie van de basisoplossing dienen tegen een globale prijs worden aangeboden;
- opties dienen tegen een prijslijst worden aangeboden

A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 29 KB PLAATSING)
a) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot

vier decimalen preciseren.

b) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke
post en voegt ze bij de prijs van de offerte.

A.4.3. INBEGREPEN PRIJS ELEMENTEN (ART. 32, § 3 KB
PLAATSING)

Volgende kosten, lasten, prestaties, e.d. zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen:
- de verplaatsing, het vervoer en de verzekering;
- de documentatie die met de diensten verband houdt;
- de voor het gebruik noodzakelijke vorming;

A.4.4. PRIJS- OF KOSTENONDERZOEK (ART. 35 EN 37 KB
PLAATSING)

Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het
prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken.
De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het
uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse,
teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het
prijsonderzoek heeft verstrekt.
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A.5. GUNNINGSCRITERIA

A.5.1. ONDERHANDELINGSPROCEDURE –
GUNNINGSCRITERIA (ART. 81 WET)

Voor de gunning van de opdracht zullen de regelmatige offertes beoordeeld worden aan de hand van
de onderstaande gunningscriteria en overeenkomstig de toegekende wegingspercentages. De
raamovereenkomst wordt toegewezen aan de meest economisch voordelige aanbieders, vanuit het
oogpunt van de aanbestedende overheid, rekening houdende met de gunningscriteria.

De aanbestedende overheid kan in het kader van de beoordeling van de offertes desgevallend
toelichting vragen aan de inschrijvers, zonder dat zulks aanleiding mag geven tot wijzigingen aan de
offertes.

Ter verduidelijking van de criteria wordt toegelicht welke beoordelingselementen o.m. in aanmerking
zullen genomen worden in het kader van de beoordeling, zonder daarbij noodzakelijkerwijs exhaustief
te zijn. De criteria zijn:

De prijs van de oplossing. (weging: 60%)
De totale prijs waarop de oplossing beoordeeld zal worden is de som van

● (70 pt) de ‘total cost of ownership’ van de softwareoplossing over een periode van 3 jaar,
bestaande uit:

○ de totale prijs (incl. licentie) voor een SaaS oplossing voor het gevraagde datavolume
en aantal gebruikers (voor vereisten, zie het groeipad in III.6 en de functionaliteiten in
III.7) ;

○ de totale hostingkost (voor zover niet vervat in de SaaS prijs);
○ de totale kost voor installatie, opstart, configuratie van de oplossing op INT, QAS en

PRD omgeving (voor informatie over omgevingen zie III.2);
○ de totale kost van een basis onderhoudscontract (zie vereisten in III.8);
○ de totaalprijs voor basistraining van ontwikkelaars en administrators.

● (30 pt) een budgetraming voor diensten op basis van een voorbeeldscenario (zie verder),
waarvan meemoo een minimum van 50 dagen opneemt over de looptijd van de opdracht.
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Dit criterium wordt getoetst aan de hand van de ‘total cost of ownership’ over een periode van 3 jaar
van de aangeboden oplossing en diensten. Het eerste jaar start op 1 januari 2023. Eventuele
additionele kosten zoals projectmanagement, administratieve kosten of andere dienen vervat te zijn in
de prijs. Prijzen dienen worden aangeboden aan de hand van de ingevulde prijsmatrix in bijlage (zie
A.3.4).

De voordeligheid van de oplossing zal voor elk van de elementen hierboven beoordeeld worden
d.m.v. de volgende formule: Pt = Pt.max x (Pr.min / Pr.offerte), waarbij:

● Pt = punten toegekend aan het element
● Pt.max = maximale weging van dit element
● Pr.min = laagste prijs van de regelmatig bevonden offerte.
● Pr.offerte = prijs van de offerte

Vervolgens zal meemoo de twee scores optellen en terugbrengen tot het gewicht (zie: weging) van dit
criterium.

Indien er een vermoeden van speculatieve prijszetting of abnormale prijszetting zou zijn, behoudt
meemoo zich het recht voor om deze prijzen te onderzoeken en desgevallend de offerte als
onregelmatig te weren. Zie de regels inzake het regelmatigheidsonderzoek en abnormale prijzen in
het KB en sectie A.4.4.

Consultancy diensten voorbeeldscenario

Gezien er in deze fase nog geen specifieke opdrachten kunnen omschreven worden kan geen
totaalprijs voor diensten opgevraagd worden. Om prijsvergelijking mogelijk te maken, zal begroot
worden op basis van het volgende hypothetisch scenario:

Een project bestaande uit 300 mandagen, verdeeld volgens onderstaande profielen en taken.
● Senior Metadata modeller : 10%
● Senior Analist : 10%
● Junior ontwikkelaar : 50%
● Senior ontwikkelaar : 20%
● Project Manager : 10%

Voorzie in uw offerte de prijs per profiel (prijs per dag van 8u, met inbegrip van verplaatsingskosten)
alsook de totaalprijs voor dit voorbeeldscenario.

De kwaliteit van de oplossing (weging: 40%)
Hierin worden de volgende beoordelingselementen in aanmerking genomen, zonder daarbij
exhaustief te zijn:

● volledigheid
○ de mate waarin de basisoplossing en de verplichte opties voldoen aan de vereisten uit

sectie III.7 door een toetsing van de ingevulde matrix aan de vermelde minimumeisen;
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○ de aanwezigheid van het aantal individuele toegestane opties en mate waarin ze
voldoen aan de vereisten uit sectie III.7 door een toetsing van de ingevulde matrix aan
de vermelde minimumeisen;

○ de dekking van de aangeleverde oplossingen op de business cases uit sectie III.4;
● transparantie en interoperabiliteit

○ het open karakter van de oplossing, APIs, dataformaten en querytaal, ie. de
specificaties hebben open licentie en/of de broncode is open-source.

○ de mate waarin de oplossing, APIs, dataformaten en querytaal gebaseerd zijn op
internationaal geldende standaarden;

○ het bestaan van een exit pad, met name de mate waarin de data in het systeem
geëxporteerd kan worden naar een ander systeem;

○ de kwaliteit van de vooropgestelde projectaanpak en software roadmap;
● capabiliteit

○ de performantie en schaalbaarheid van de oplossing onder de omstandigheden
beschreven in III.4 en  III.7, onder meer gebaseerd op het maximale datavolume
waarbij het queries performant kan beantwoorden, voorbeeldcases van gelijkaardige
productieomgevingen en een inzicht in de manier waarop de gehele oplossing kan
schalen;

○ de technische kwaliteit van de aangeboden oplossing, met name de kwaliteit van de
API's onder meer blijkend uit de documentatie, het algemene gebruiksgemak, het
bestaan van libraries, etc.;

○ het gebruiksgemak van de oplossing, ie. deployment, documentatie, testing, APIs,
grafische interfaces;

○ andere additionele features die in verband gebracht kunnen worden met het beheer,
verrijking, import of export van de in de oplossing verwerkte en opgeslagen (meta)data.

A.5.2. ONDERHANDELINGEN
De aanbestedende overheid onderhandelt met één of meerdere inschrijvers. De aanbestedende
overheid heeft de mogelijkheid om de onderhandelingen te laten verlopen in opeenvolgende fasen,
zodat het aantal inschrijvers waarmee de aanbestedende overheid onderhandelt wordt beperkt door
toepassing van de gunningscriteria. 
 
Indien een offerte een substantiële onregelmatigheid bevat, laat de aanbestedende overheid deze
substantiële onregelmatigheid regulariseren alvorens de onderhandelingen worden aangevat. 
Een laattijdig ingediende offerte of een offerte die geen eerste inhoudelijke beoordeling mogelijk
maakt, kan niet geregulariseerd worden.  

Wanneer de aanbestedende overheid de onderhandelingen wenst af te sluiten, stelt zij de resterende
inschrijvers daarover in kennis. Met resterende inschrijver wordt bedoeld de inschrijvers waarmee de
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aanbestedende overheid op dat ogenblik nog onderhandelingen voert. Deze resterende inschrijvers
worden uitgenodigd om een definitieve offerte in te dienen.

De aanbestedende overheid kan tijdens de loop van de onderhandelingen aangeven hoe de
aangepaste offertes moeten worden ingediend. De indiening van de definitieve offertes zal steeds via
e-Tendering verlopen (zie A.3.2. voor meer informatie).

Over de definitieve offerte kan niet meer onderhandeld worden.
Indien een definitieve offerte substantieel onregelmatig is, is regularisatie hiervan niet mogelijk.

Deze versie van de offerteaanvraag betreft het indienen van de definitieve offerte.
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B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN

B.1.1. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB
UITVOERING)

De diensten dienen verleend te worden vanuit het meemoo kantoor te Gent. In samenspraak kan
deze dienst ook deels remote geleverd worden.

B.1.2. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB
UITVOERING)

Voor deze opdracht wordt niet met een borgtocht gewerkt.

B.1.3. VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN (ARTS. 148 EN
151, § 5 KB UITVOERING)

Er zijn geen vast of minimale hoeveelheden verbonden aan deze overeenkomst.

B.2. BETALINGEN

B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66
KB UITVOERING)

De licentie en onderhoudsdiensten van de softwareoplossing worden betaald met jaarlijkse betalingen
in mindering. Overige kosten met betrekking tot de softwareoplossing worden betaald in
percentsgewijze gedeelten volgens de voorlopige en definitieve oplevering zoals beschreven in B.6.1.
Deze verdeling wordt verder in samenspraak met de kandidaat-leverancier vastgelegd, waarbij
minstens een 15% betaald wordt bij aanvang. Voorlopig wordt er uitgegaan van

● 30% bij aanvang;
● 30% bij eerste voorlopige oplevering;
● 20% bij tweede voorlopige oplevering;
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● 20% bij definitieve oplevering.

De diensten met betrekking tot het bouwen van integraties (zijnde/zoals het effectief koppelen van de
softwareoplossing met applicaties of platformen van meemoo in productie) worden betaald door
maandelijkse betalingen in mindering.

B.2.2. PROCEDURE (ARTS. 150, 156 EN 160 KB UITVOERING)

Er wordt niet voorzien in een verificatietermijn. De factuur geldt als schuldvordering.

De betaling vindt plaats binnen een termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van de factuur,
of 30 dagen na het beëindigen van de diensten indien de factuur voor het beëindigen wordt
ontvangen of de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat.

B.2.3. WIJZE VAN FACTUREREN
Facturen worden via email verstuurd naar boekhouding@meemoo.be .

B.3. WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING

B.3.1. PRIJSHERZIENING (ART. 38/7 KB UITVOERING)

Een herziening van de prijzen voor wat betreft licentiekosten en support contracten is niet toegestaan.

B.3.2. ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN IN HOOFDE
VAN DE DIENSTVERLENER (ARTS. 38/9 EN 38/10 KB
UITVOERING)

a) Wanneer de dienstverlener kan aantonen dat het contractueel evenwicht van de opdracht wordt
ontwricht in zijn nadeel door omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid
en die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte, die niet konden
worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande de
dienstverlener al het nodige daartoe heeft gedaan, kan de dienstverlener aanspraak maken op
volgende herziening nl.:

- termijnverlenging, met uitzondering van een termijnverlenning voor opleveringen die
verbonden kunnen worden aan de import van de EFRO-GiVE metadata dat als uiterlijke
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datum december 2023 kent. De precieze termijnen van uitvoering zijn een onderdeel van
de onderhandeling.

- bij een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening (bv. schadevergoeding) of
verbreking van de opdracht.

b) Wanneer het contractueel evenwicht wordt ontwricht in het voordeel van de dienstverlener om
welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid kan de opdracht
worden herzien :

- hetzij door een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde van de dienstverlener;
- hetzij wanneer er sprake is van een zeer belangrijk voordeel in hoofde van de

dienstverlener, door een andere vorm van herziening of verbreking van de opdracht ten
voordele van de aanbestedende overheid.

c) Het door de dienstverlener geleden nadeel of genoten voordeel wordt geacht de drempel van
het zeer belangrijk nadeel/voordeel te bereiken als het nadeel of voordeel ten minste 15%
bedraagt van het initiële opdrachtbedrag.

B.3.4. VERVANGING DIENSTVERLENER BIJ FAILLISSEMENT
(ART. 38/3 KB UITVOERING)

In geval van faillissement van de dienstverlener kan de opdracht overgedragen worden naar een door
de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers. De aanbestedende
overheid heeft echter het recht om de opdracht te verbreken en een nieuwe gunningsprocedure voor
de opdracht te starten.

B.4. INTELLECTUELE RECHTEN EN
VERTROUWELIJKHEID

B.4.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN
20 KB UITVOERING)

De opdrachtnemer draagt aan de aanbestedende overheid het geheel van zijn vermogensrechten
over op het computerprogramma die hij ter uitvoering van deze opdracht heeft ontwikkeld (hierna “de
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ontwikkelde software” genoemd); de overdracht behelst ook de vermogensrechten op het
begeleidend en voorbereidend materiaal bij de ontwikkelde software zoals documentatie, ontwerp,
analyse, en op om het even welke andere literaire werken en/of document opgeslagen op bestendige
wijze of in machinetaal.

De overdracht van het geheel van de vermogensrechten geldt zowel ten aanzien van de
opdrachtnemer als ten aanzien van alle personen waarop de opdrachtnemer een beroep doet, zoals
zijn personeel of een onderaannemer, of zal doen voor de uitvoering van de opdracht.
De vergoeding voor deze overdracht van rechten is begrepen in het totaalbedrag van de offerte.

De opdrachtnemer verleent aan de aanbestedende overheid de toelating om het ontwikkelde
computerprogramma dat ter uitvoering van deze opdracht is tot stand gebracht, onder de naam van
de aanbestedende overheid aan het publiek bekend te maken en onder die naam te exploiteren.

De opdrachtnemer waarborgt over alle rechten en de nodige toelatingen te (zullen) beschikken om de
bedoelde vermogensrechten over te dragen aan de aanbestedende overheid en dat deze overdracht
geen inbreuk maakt op de intellectuele of enige andere rechten van derden.

De opdrachtnemer verbindt er zich toe, zonder bijkomende kosten, de broncode van de ontwikkelde
software onder de vorm van een bruikbare ontwikkelings- en productieomgeving, ter beschikking te
stellen van de aanbestedende overheid en deze permanent up-to-date te houden, evenals een kopie
van het voorbereidend en begeleidend materiaal (inclusief alle technische specificaties).
Indien voor het gebruik van de ontwikkelde software, ook het gebruik van software van derden
noodzakelijk is, zorgt de opdrachtnemer ervoor dat met de overdracht van de ontwikkelde software,
ook de nodige gebruiksrechten voor de software van derden worden overgedragen.

De aanbestedende overheid verleent aan de opdrachtnemer een kosteloos niet-exclusief en
niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de ontwikkelde software, in de mate dat en zolang als dit
noodzakelijk is om de opdracht te kunnen uitvoeren. De opdrachtnemer kan mits voorafgaandelijk
akkoord van de aanbestedende overheid en onder dezelfde voorwaarden als deze die gelden voor de
opdrachtnemer een sublicentie voor het gebruik van de in het eerste lid bedoelde software
verstrekken aan zijn onderaannemers in de mate dat en zolang als dit voor de uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is.

B.4.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
(ART. 30 KB PLAATSING)

De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten waarvan
hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen nodig zijn voor het
geheel of een deel van de uit te voeren prestaties.
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De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele
eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen.

B.4.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING)

De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt,
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld.

De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar
gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door
eenieder die er toegang toe heeft.
De dienstverlener dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen
inzake vertrouwelijkheid over te nemen.

B.4.4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
De uitvoering van deze opdracht houdt de verwerking van persoonsgegevens in. Vanaf 25 mei 2018
moeten de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) gevolgd
worden.

Zie de verwerkingsovereenkomst in Annex 1.

B.5. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN

B.5.1. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73, § 2 KB UITVOERING)

Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische
rechtbank, behoudens in geval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding.

B.6. KEURINGEN EN OPLEVERING

B.6.1. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING)

De oplevering van deze opdracht bestaat uit 3 mijlpalen:
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Mijlpaal Datum Criteria

eerste
voorlopige
oplevering

1 Februari 2023 ○ de softwareoplossing is beschikbaar op INT, QAS en
PRD omgeving (zie III.2);

○ er is een productie-klare GraphQL implementatie
voor de koppeling tussen de platformen en de
Knowledge Graph (ofwel door het aanbieden van
Optie A, ofwel door het ondersteunen van een
implementatie door meemoo);

○ er is een productie-klaar ETL systeem om de data die
nodig is voor de platformen in de Knowledge Graph
te laden (ofwel door het aanbieden van Optie B, ofwel
door het ondersteunen van een implementatie door
meemoo);

○ er is een productie-klare GraphQL API voor metadata
over organisaties;

○ de load-test* zoals overeengekomen met de
dienstverlener voor deze fase is succesvol
uitgevoerd.

tweede
voorlopige
oplevering

1 April 2023 ○ er is een productie-klare (GraphQL) API voor het
Archief 2.0 versie 3;

○ de load-test* zoals overeengekomen met de
dienstverlener voor deze fase is succesvol
uitgevoerd.

definitieve
oplevering

1 Juni 2023 ○ er is een productie-klare IIIF 3.0 API voor de
ontsluiting van EFRO-GiVE beelden in
hoge-resolutie;

○ de metadata gegenereerd door de EFRO-GiVE
projecten (GiVE-1452) rond gezichtsherkenning,
speech-to-text en named-entity recognition zijn
opgenomen in de Knowledge Graph;

○ de load-test* zoals overeengekomen met de
dienstverlener voor deze fase is succesvol
uitgevoerd.

* Een load-test wordt op de PRD omgeving uitgevoerd en omvat het traject van een GraphQL query
tot en met de graafdata opslag. Meemoo zal de set vragen (de 'load') samen met de
kandidaat-leverancier opstellen en deze baseren op een reëel scenario van een van de meemoo
toegangsplatformen.
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De vereisten voor de voorlopige en definitieve oplevering kunnen nog verfijnd worden in de
onderhandelingen.

De datums zijn indicatief en worden in onderling overleg nog concreet afgesproken.

Vanaf de datum van de volledige oplevering, vastgesteld overeenkomstig de regels van de
opdrachtdocumenten, beschikt de aanbestedende overheid over een termijn van 30 dagen om de
formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het
resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de aanbestedende overheid tegelijk in het bezit
van de lijst van gepresteerde diensten is gesteld.

Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, stelt de dienstverlener de leidend
ambtenaar hiervan per aangetekende zending in kennis en vraagt hem tot de oplevering over te
gaan. In dat geval begint de termijn van dertig dagen te lopen vanaf de datum van ontvangst van het
verzoek van de dienstverlener.

B.7. UITVOERINGSVOORWAARDEN

B.7.1. NON-DISCRIMINATIE

De dienstverlener verbindt zich ertoe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op
grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of
etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij ziet hierop toe zowel ten aanzien van zijn
personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe
medewerkers…

De dienstverlener verbindt zich ertoe, voor zover redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van
personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de
participatie van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli
2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid).

De dienstverlener verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers,
externe medewerkers… mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van
discriminerende aard.

Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig
maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de dienstverlener de
nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer
herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven
van dit engagement.
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Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze zijn volledige medewerking
verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie
of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid.

De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag,
geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn,
onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid.

De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die
slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een
klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een
vordering voor de rechtbank in dit verband.

De dienstverlener ziet erop toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de
opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden.
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III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

1. CONTEXT

1.1. OVER MEEMOO, VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ARCHIEF

Meemoo is een vzw die zich met steun van de Vlaamse Overheid inzet voor de digitale
archiefwerking van organisaties in cultuur, media en overheid. Samen met onze partners brengen we
het verleden tot leven en maken we het klaar voor morgen. We stellen hun archiefmateriaal digitaal
veilig en maken het toegankelijk en bruikbaar. De kerntaken van meemoo zijn:

● Digitaliseren, duurzaam bewaren en digitaal beheer;
● Content toegankelijk maken;
● Kennis verzamelen en delen;
● Advies verlenen over digitaalerfgoedprocessen;
● Projecten opzetten met (content)partners en andere stakeholders.

Meemoo is een dienstenleverancier op het vlak van digitalisering, archiveren en ontsluiten, waarbij
dienstverlening en klantgerichtheid centraal staan. Daardoor heeft meemoo al jaren ervaring met het
opzetten van grootschalige digitaliseringsprojecten waarbij efficiëntie, schaalvoordeel en kwaliteit
voorop staan. Hierbij werd tot nu toe vooral gefocust op audiovisueel materiaal (bewegend beeld en
geluid).

De belangrijkste klanten (ook gekend als content partners) van meemoo op dit moment zijn:
●      De Vlaamse commerciële, publieke en regionale omroepen;
● Vlaamse cultureelerfgoedinstellingen: de door het Cultureelerfgoeddecreet erkende en

gesubsidieerde instellingen:
○      de door het Cultureelerfgoeddecreet erkende instellingen;
○      stadsarchieven van de centrumsteden.

●      Erfgoedcellen;
●      Vlaamse overheidsadministraties;
●      Kunstenorganisaties uit de Vlaamse podiumkunstensector.

Uitbreidingen en aanpassingen van deze lijst zijn echter op elk moment mogelijk.1

1 Een actueel overzicht van de contentpartners van meemoo kan u vinden op https://meemoo.be/nl/contentpartners.
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1.2. METADATABEHEER EN INTEGRATIE

Naast de rol van archief, heeft meemoo ook die van data-aggregator: het verzamelt momenteel niet
alleen  audio, video en afbeeldingen, maar ook de metadata van meer dan 170 contentpartners.
Dankzij de aanwezigheid van deze metadata wordt het archiefmateriaal vindbaar gemaakt over alle
collecties van de verschillende contentpartners heen. Dit vormt de motor voor verschillende vormen
van ontsluiting en de mogelijkheid voor contentpartners om eigen archiefmateriaal te cureren. Maar
ook voor meemoo zelf zijn metadata cruciaal voor de creatie en uitvoering van efficiënte interne
processen en dienstverlening.

Deze metadata worden echter niet uniform geïmporteerd. De meeste contentpartners hebben eigen
collectiebeheersystemen en een eigen (meta)datastructuur waarin ze informatie over hun collecties
organiseren. Het resultaat is een waaier aan diverse soorten informatie, datamodellen en bestands-
en metadataformaten. Meemoo heeft dus ook de minder zichtbare en eerder onderbelichte rol van
data-integrator: het uniformiseert de verschillende metadata zodat ze op een eenduidige manier
toegankelijk worden.

Door de algemene toename van de hoeveelheid data, is de complexe taak van data-integratie de
laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste uitdagingen in verschillende domeinen. Ook bij
meemoo groeien en veranderen metadata continu door nieuwe (types) collecties, aanvullingen,
nieuwe inzichten en correcties door contentpartners. In de toekomst wordt er ook getracht een grote
achterstand aan niet geannoteerd materiaal automatisch te laten inhalen door middel van
AI-toepassingen. Daarvoor moet meemoo in staat zijn om deze hoeveelheid en verscheidenheid aan
metadata correct te beheren en verwerken.

Heel concreet heeft meemoo recent en onder impuls van EFRO middelen, een machine learning
traject aangevat waarin op grote schaal gewerkt zal worden met spraakherkenning, gezichtsdetectie
en gezichtsherkenning en entiteit herkenning op tekst (ref. GiVE-1452). Concreet wenst meemoo

- spraakherkenning uit te voeren op 160.000 uur audio
- entiteit herkenning uit te voeren op de teksten uit spraakherkenning
- gezichtsherkenning uit te voeren op een selecte set personen in 88.000 video's.

De import van deze data is één van de belangrijkste uitdagingen en milestones binnen dit bestek.  De
data wordt momenteel aangemaakt en dient ter wille van doorzoekbaarheid en ontsluiting opgeslagen
en beheerd te worden in de knowledge graph.
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Figuur 1: Huidige infrastructuur voor metadatabeheer met centraal een Media Asset Management- systeem

Zoals geïllustreerd in Figuur 1, is onze huidige infrastructuur sterk gecentraliseerd rond het Media
Asset Management- systeem (MAM) met daarboven een gemeenschappelijke infrastructuur voor
ontsluiting, bestaande uit een reeks herbruikbare componenten. Meerdere applicaties laten er ofwel
metadata instromen, of halen er metadata uit:

- de platformen voor intern gebruik, bv. het registratiesysteem AMS of de digitale-intaketool;
- de ontsluitingsplatformen voor extern gebruik, bv. Het Archief voor Onderwijs, en Het Archief;

of
- externe systemen van contentpartners, bv. een zelfgeorganiseerde oplossing met

spreadsheets of een collectiebeheersysteem zoals Adlib.
Deze stromen van metadata zijn georganiseerd als een vertaling op maat tussen het MAM en het
connecterende platform. Onze systemen zijn dus gekoppeld met een punt-naar-punt-integratie en die
zijn moeilijk te schalen. Niet alleen zorgt elk nieuw systeem voor een afzonderlijke, te onderhouden
integratie, maar ze zijn ook zeer breekbaar: elke wijziging langs een van beide kanten betekent een
inspanning inzake softwareontwikkeling, configuratie en testen.

Verschillende platformen en applicaties organiseren en geven (meta)data betekenis op basis van de
functionaliteit die ze bieden aan de gebruiker. Ze zijn vaak niet voorzien om hun data op grote schaal
uit te wisselen en vormen daardoor zogenaamde datasilo’s. Dit leidt onvermijdelijk tot een moeilijke
migratie van data tussen twee verschillende platformen met complexe en foutgevoelige
datatransformaties. Ook tussen de gebruikers van die platformen, zowel binnen meemoo als bij
externe partners, zorgt dit voor spraakverwarring. Informatie die niet binnen de logica van de
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applicatie valt, vindt moeilijk een plaats in het metadatamodel van die applicatie. Bijgevolg kan veel
kennis binnen de organisatie vaak niet in interpreteerbare metadata omgezet worden. Veel kennis
blijft daarom impliciet en dat creëert afhankelijkheden tussen personen, teams of organisaties.

Figuur 2: Beoogde infrastructuur voor metadatabeheer met een Knowledge Graph als universele, applicatie
onafhankelijke kijk op metadata.

Een Knowledge Graph-oplossing moet een duurzame integratie van de verschillende systemen
faciliteren door een eenduidige voorstelling en interpretatie van metadata te creëren, zoals
geïllustreerd in Figuur 2. Dit bestek kadert in het verduurzamen, robuuster maken en uniformiseren
van:

1. metadataopslag en -organisatie: het kiezen van databasetechnologie en -raamwerk;
2. de machineleesbare voorstelling van metadata: het ontwerp en gebruik van datamodellen

en -formaten;
3. de integratie van metadata met gebruikersapplicaties: de manier waarop (interne) tools of

ontsluitingsplatformen metadata kunnen zoeken, toevoegen, wijzigen en opvragen.
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1.3. ONTSLUITINGPLATFORMEN

Zoals in de architectuurschets in sectie 1.1 te zien is, ondersteunt de metadata meerdere
ontsluitingsplatformen. Deze platformen ontsluiten typisch een andere deelcollectie uit het
onderliggende archiefsysteem naar een specifieke doelgroep, zoals onderwijs, research of het
bredere publiek en worden ontwikkeld door een derde partij in opdracht van meemoo. Onderstaande
tabel omvat alle platformen die momenteel operationeel of in ontwikkeling zijn:

Platform Omschrijving #
records

Lanceringsdatum Doelgroep

Archief voor
Onderwijs

Ontsluiting van audiovisueel
materiaal voor gebruik in de klas.
Bezoekers kunnen hier in beperkte
mate inhoud aanmaken zoals
lesopdrachten en collecties.

25K Januari 2020 Leerkrachten of mensen die
werken in de educatieve
sector.

hetarchief.be Ontsluiting van metadata en/of
audiovisueel materiaal voor het
grote publiek.

1.7M 2016 Mensen met een interesse in
erfgoed, amateur
documentairemakers,
wetenschappers,
niet-experts, toevallige
bezoekers.

Nieuws van de
Groote Oorlog

Ontsluiting van gedigitaliseerde
kranten met metadata uit de eerste
wereldoorlog

52K 2018 Geschiedkundigen, of
mensen met een specifieke
interesse in WOI.

Catalogus Pro Professioneel hergebruik van
metadata en audiovisueel materiaal
tussen een selecte groep
contentpartners.

1.7M 2018 Collectiebeheerders bij de
contentpartners.

Art In Flanders Beeldbank met hoge-resolutie
captaties van kunst en erfgoed
voor commercieel en
niet-commercieel gebruik.

22K 2018 Professionele hergebruikers
van kunstwerken, bv. voor
drukwerk.

Bezoekertool Ontsluiting van de ‘eigen’ collectie
via een applicatie die enkel te
gebruiken is in de leeszaal van de
contentpartner.

2M Juni 2022 De bezoekers van de
individuele contentpartner.
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Archief 2.0 Nieuw platform voor ontsluiting van
metadata en/of audiovisueel
materiaal voor het grote publiek,
professioneel hergebruik en in de
leeszaal van de contentpartner.
Integreert en vervangt op termijn
Bezoekertool, hetarchief.be,
Catalogus Pro en Art In Flanders.

2-2.5M April 2023 Alle bovenstaande met
uitzondering van leerkrachten
of mensen die werken in de
educatieve sector.

De platformen werken op de gedeelde infrastructuur bestaande uit het MAM, een Elasticsearch
zoekindex en een SAML-authenticatieserver, aangevuld met een applicatiedatabank in PostgreSQL
en ETL- en synchronisatieservices. Momenteel wordt de relevante subset aan metadata van het MAM
eerst naar de applicatiedatabank gesynchroniseerd en aangeboden via een Hasura GraphQL Engine.
Vanuit de applicatiedatabank worden de metadata geïndexeerd in Elasticsearch.

1.4. METADATAMODEL

De metadata van contentpartners worden bij instroom ingedeeld in het huidige meemoo
metadatamodel. Dit metadatamodel heeft de structuur van een vlakke lijst met ongeveer 178
mogelijke velden en wordt gebruikt in XML. Sommige velden zijn sleutels die genest zijn onder
eenzelfde veld of bevatten waarden die uit een gecontroleerde lijst komen. Alle informatie over dit
model is te vinden op https://developer.meemoo.be/docs/metadata/ (enkel Nederlands).

Momenteel zijn een aantal domeinmodellen in ontwikkeling die het huidige metadatamodel moeten
vervangen. Elk domeinmodel wordt conceptueel uitgewerkt en vervolgens geformaliseerd in:

1. een lichte ontologie uitgedrukt in RDFS met alle klassen en properties;
2. een applicatieprofiel uitgedrukt in SHACL die de regels en beperkingen van gebruik vastlegt;
3. (indien van toepassing) een taxonomie uitgedrukt in SKOS voor gecontroleerde lijsten van

termen.

De domeinmodellen refereren onderling aan elkaar en hergebruiken zoveel mogelijk bestaande
schema’s, ontologieën of standaarden. Onderstaande tabel geeft een overzicht:

Domein Informatie over Basis

Organisaties
(in ontwikkeling)

Organisaties,
contentpartners, contracten,
contactpersonen, adressen
en accountmanagers

W3C Organization Ontology
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Objecten
(in ontwikkeling)

Structuur van
archiefobjecten, digitale
reproducties, mediakopijen
(archiefmaster, mezzanine,
lowres), bestandsintegriteit,
identificatie en de relatie
met het origineel / inhoud

PREMIS OWL 3

Gebruiksrecht
(gepland)

Licenties en de permissies
van meemoo en gebruikers
op het materiaal/metadata.

ORDL 2.2

Vindbaarheid
(in ontwikkeling)

Zoektermen en de
beschrijving van de inhoud
(Titel, Trefwoorden,
Auteursrecht).

Schema.org

Herkomst
(gepland)

Instroomproces, de
digitaliseringsketen, de bron
van de metadata en
wanneer de metadata
gewijzigd werd en door wie.

PROV-O

PREMIS OWL 3

Onderwijs
(in ontwikkeling)

Learning Object Model,
onderwijsstructuur,
sleutelcompetenties,
bouwstenen en vakken.

SKOS
Vlaamse onderwijs

Registratie
(te plannen)

Analoge dragers, logistiek
en kwaliteitscontrole.

EBUCore
EBU:StorageMediaTypeCodeCS
PBCore

Digitale media
(te plannen)

Media encodering (codec)
en formaat (mediatype,
aspectRatio, imageSize)

EXIF
Ontology for Media Resources
MPEG
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Projecten
(te plannen)

Samenwerkingen en
projectstructuur

DINGO
FOAF

1.5. INSTROOM

Materiaal en metadata kunnen projectmatig via de volgende processen instromen:
● digitalisering instroom: contentpartners registreren eerst een reeks analoge dragers in de

registratietool (AMS) van meemoo en leveren dit materiaal aan meemoo. Vervolgens laat
meemoo dit materiaal door een externe leverancier digitaliseren en importeren in het
meemoo-archiefsysteem. De metadata is gebaseerd op de registratie en het
digitaliseringsproces;

● digitale batch instroom: de contentpartner levert digitaal geboren materiaal met metadata
als een afgebakende set aan meemoo die dit vervolgens importeert in het
meemoo-archiefsysteem;

● digitale continue instroom: de contentpartner doet zelf een regelmatige upload van digitaal
geboren materiaal met metadata naar het meemoo-archiefsysteem.

De manier waarop materiaal en metadata aangeboden moet worden aan  het
meemoo-archiefsysteem wordt bepaald door de SIP-definitie die specifiek is aan het project of
mediatype:

- In essentie gaat het per object steeds over een mediabestand (essence) vergezeld van een
XML-bestand (sidecar) die alle metadata bevat.

- Bij een complex object gaat het over meerdere mediabestanden die vergezeld zijn van een
een METS-XML die de bestandsstructuur, de descriptieve metadata en PREMIS-informatie
over de herkomst,  digitalisering of instroomproces bevat.

Momenteel wordt er aan een uniforme SIP specificatie gewerkt op basis van E-ARK standaard; zie
https://developer.meemoo.be/docs/diginstroom/sip_specification/. Meemoo denkt ook aan een
alternatief op basis van JSON(-LD) formaat.

1.6. DATAWAREHOUSE

Meemoo publiceert regelmatig rapporten met cijfermateriaal (bv. over de staat van het archief en
gebruik van de platformen) als onderdeel van de KPI's en de samenwerking met de contentpartners.
De rapporten worden opgesteld in de BI-applicaties Tableau en Microsoft PowerBI die daarvoor de
data halen uit het datawarehouse van meemoo.
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Het datawarehouse integreert de voornaamste en relevante databronnen met een ETL-proces
(Python/SQL) in een PostgreSQL database opgedeeld in verschillende feiten en dimensies. Onder
meer de volgende data wordt geïntegreerd:

- metadata over analoge dragers uit de registratietool (AMS);
- descriptieve en technische metadata over archiefobjecten uit het MAM-systeem;
- data over organisaties en personen uit het CRM-systeem (Teamleader) en LDAP;
- gebruikersacties uit de applicatiedatabanken van de ontsluitingsplatformen (PostgreSQL);
- inhoud gecreëerd door bezoekers op Het Archief voor Onderwijs (AvO);
- metadata uit verschillende processen zoals video transcoding, digitalisering…

2. ARCHITECTUUR

De volgende figuur schetst een mogelijke architectuur die de softwareoplossing positioneert binnen
de bestaande software-infrastructuur van meemoo. Ondanks dat ze als aparte componenten
getekend staan kunnen ze ook als een of meerdere geïntegreerde gehelen aangeboden worden.
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Figuur 3: Voorbeeld van een mogelijke architectuur en context. De groene componenten en pijlen worden
aangeboden door meemoo. De witte componenten en volle pijlen maken deel uit van de gevraagde basisoplossing.

Componenten en pijlen die aangeduid zijn met een stippellijn maken deel uit van opties.

Componenten of databronnen aangeboden door meemoo:

Internal Tooling Applicaties ter ondersteuning van de interne processen van meemoo zoals
materiaal uitpakken en importeren, logging en diagnostiek, validatie, etc.

Platforms Webplatformen voor het ontsluiten van metadata en archiefmateriaal (zie
III.1.2)

Taxonomies,
ontologies &
schemas

Machineleesbare definities, meertalige labels en beschrijvingen van klassen,
relaties, attributen, gecontroleerde lijsten, en restricties die gebruikt worden
om de metadata te modelleren.

Search Index Een Elasticsearch instantie die een subset van de metadata indexeert en de
zoekfuncties in de platformen ondersteunt.
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SAML IdP De SSO SAML2.0 Identity Provider waarmee gebruikers bij applicaties
authenticeren. Meemoo gebruikt hievoor SimpleSAMLphp
(https://simplesamlphp.org/).

Authentication DB Een LDAP met gegevens van gebruikers voor authenticatie.

BI tool De applicaties Kibana, Tableau en PowerBI voor het maken van rapporten
en dashboards.

CRM Het customer relationship management systeem Teamleader voor het
beheren van informatie over personeel, contentpartners, leveranciers, etc.

Auxiliary data Gestructureerde informatie die niet beheerd wordt in een applicatie, maar in
losse bestanden zoals spreadsheets. Momenteel zijn hier geen concrete
bestanden in scope, maar dit kan later veranderen.

AI pipeline Een proces voor automatische annotatie van archiefmateriaal bestaande uit
gezichtsherkenning, spraakherkenning… die te integreren metadata
genereert.

Media Object Store On-prem DataCore Swarm instantie voor het leveren van media
archiefobjecten over het S3 protocol.

IIIF 3.0 Image API Gestandaardiseerde API volgens de Image API 3.0 specificatie die toegang
biedt tot hoge-resolutie afbeeldingen.

Componenten die deel zijn van de gevraagde oplossing, al dan niet als optie (zie III.7 voor de
concrete vereisten):

Knowledge Graph
Storage

Component waar de metadata, thesauri, ontologieën en schema's als
knowledge graph beschikbaar zijn. Bij voorkeur is dit een of meerdere
databases waar metadata voor performantie redenen geïndexeerd wordt,
maar dit dan ook deels met een virtualisatielaag ingevuld worden als de
situatie daar naar vraagt.

Admin API Een (HTTP) API voor de administratieve functies zoals het aanmaken,
wijzigen, leegmaken of verwijderen van databases en/of grafen;
gebruikersbeheer en toegangscontrole; en statistieken over de status,
prestaties en CPU/geheugengebruik.
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Knowledge Graph
administration
interface

Een grafische applicatie die de interactie met de Admin API op een
gebruiksvriendelijke en niet-technische manier faciliteert.

Expressive Graph
Query

Een HTTP API waarmee de onderliggende graafdata kan bevraagd worden
met gestructureerde queries in SPARQL, OpenCypher, GQL of een andere
expressieve query taal.

GraphQL Een GraphQL API waarmee de onderliggende graafdata kan bevraagd
worden.

Knowledge Graph
ETL

Een ETL framework of applicatie die grote volumes aan JSON, XML en RDB
data kan omzetten naar graafdata (op basis van de taxonomieën,
ontologieën & schema’s) en inladen in de Knowledge Graph.

Text annotation
pipeline

Een component of proces die entiteiten herkent in Nederlandstalige tekst,
deze koppelt aan de aanwezige entiteiten en daarmee de bestaande
Knowledge Graph verrijkt.

IIIF 3.0 Presentation
API

Gestandaardiseerde API volgens de Presentation API 3.0 specificatie die
toegang biedt tot informatie over digitale representaties van
(erfgoed)objecten .

Systemen binnen meemoo worden steeds in drie omgevingen aangeboden:
● Integration (INT): de omgeving voor het testen tijdens de softwareontwikkeling
● Quality-assurance (QAS): de staging omgeving waarin de laatste wijzigingen getest worden

voor ze in productie gaan
● Production (PRD): de omgeving waarin het systeem in productie draait.

3. SCOPE

De scope van deze opdracht bestaat uit twee delen:
1. het leveren van een softwareoplossing, bestaande uit:

a. een basisoplossing;
b. 10 mogelijke opties;
c. integratie in de ontsluitingsinfrastructuur van meemoo.

2. het leveren van consultancydiensten na oplevering.
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SCOPE VAN DE SOFTWAREOPLOSSING

De scope van de basisoplossing en de opties bestaat uit het aanbieden van een performante
oplossing voor de applicatie-onafhankelijke opslag van metadata, aangepast aan het hoge volume
aan metadata, de veelheid aan gebruikers en de nodige flexibiliteit bij het bevragen en modelleren.
Concreet beperkt dit zich tot de vereisten in III.7.

De scope van de integratie omvat het productieklaar maken van de softwareoplossing voor gebruik in
de ontsluitingsplatformen en is beschreven in III.10.

SCOPE VAN DE CONSULTANCYDIENSTEN

De concrete scope van de consultancydiensten wordt vastgelegd in samenspraak met de
dienstverlener en kan bijvoorbeeld de volgende activiteiten omvatten:

- het integreren en/of ontwikkelen van AI-pipelines voor het automatisch annoteren van
archiefmateriaal;

- het integreren van de Knowledge Graph in de backend van onze webplatformen of interne
applicaties;

- het herontwerpen van onze architectuur, inclusief het bepalen van de verhouding en de
integratie tussen het MAM, de Knowledge Graph en de object store (opslaglocatie van media);

NIET IN SCOPE

‐ ontwikkeling van datamodellen, thesauri, ontologieën en schema’s;
‐ integratie met het instroomproces of invoerformaten zoals de SIP-definities (met uitzondering

van het beschikbaar maken van de ETL-oplossing, indien aangeboden);
‐ ontwikkeling van of integratie met de webplatformen voor ontsluiting naar eindgebruikers;
‐ aanbieden of ontwikkelen van een Knowledge Graph beheerdersinterface waar o.a.

contentpartners of andere externe gebruikers metadata kunnen raadplegen en bewerken;
‐ aanbieden en beheren van een identity provider;
‐ het volledig vervangen van het datawarehouse;
‐ het verwerken van het archiefmateriaal zelf.

Meemoo is voor bovenstaande steeds op zoek naar ondersteuning en daarom is gepaste omkadering
in de vorm van software bibliotheken, documentatie, (grafische) tools en technische expertise wel een
onderdeel van de scope.
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4. BUSINESSCASES

4.1. METADATA ONTSLUITEN NAAR GEBRUIKERS

De metadata van het archiefmateriaal wordt ontsloten via een aantal webplatformen. Bezoekers van
deze platformen gaan op zoek naar archiefmateriaal door gebruik te maken van een aantal
‘traditionele’ zoekfuncties en navigatie, zoals:

- full-text search, voornamelijk zoeken met sleutelwoorden, booleaanse operatoren…;
- filters en faceted search om zoekresultaten te verfijnen;
- zoekresultaten sorteren op datum, relevantie of alfabet;
- browsen binnen een categorie (bv. audio, video, foto);
- kiezen uit gecontroleerde lijsten (bv. verschillende aanbieders).

Het is dus cruciaal om op een performante manier zulke basisfunctionaliteiten te kunnen aanbieden.
Gezien elk platform zich richt op een specifieke doelgroep (zie III.1.3), kan deze functionaliteit per
platform verschillen of aan belang toenemen.
Naast traditioneel zoeken, kijkt meemoo ook naar exploratief zoeken: de gebruiker heeft (nog) geen
gericht doel en is uit op ontdekkingen. Op basis van zinvolle verbanden in de metadata, navigeren
gebruikers tussen archiefobjecten en andere entiteiten door links te volgen of paden te zoeken.

Het openen van een zoekresultaat levert doorgaans een detailpagina op, met daarop (inhoudelijke)
informatie over het archiefobject (bv. titel, beschrijving), de reproducties in het archief (bv. hoge
resolutie en/of lage resolutie kopij), de context (bv. acteurs, producenten, aanbieder, rechten) en
onderliggende of gerelateerde archiefobjecten. De vormgeving van zo’n pagina is afhankelijk van het
mediatype. Bijvoorbeeld, een televisieprogramma, een film en een krant worden idealiter op een
andere en op maat gepresenteerd, met aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast kunnen
metadata en de labels van velden ook meertalig zijn. Een platform moet daar dynamisch mee kunnen
omgaan.

Ten slotte zijn de metadata ook via een API toegankelijk om het bouwen van integraties mogelijk te
maken. Afhankelijk van de aard van de integratie wordt de metadata met een ander protocol
(OAI-PMH, REST, GraphQL) of in een ander metadatamodel aangeboden (bv. Europeana Data Model
voor synchronisatie met Europeana; CIDOC-CRM voor wetenschappelijke ontsluiting; Schema.org
voor SEO). Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om op maat van de integratie, eenvoudig een
relevante doorsnede van de metadata te maken (bv. enkel fotomateriaal van schilderwerken). Ook
hier is het essentieel om rekening te kunnen houden met de rechten die van toepassing zijn op het
materiaal of de metadata (zie III.4.3).
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4.2. FLEXIBELE INSTROOM VAN METADATA

Meemoo aggregeert metadata van 170+ partners uit verschillende sectoren die verschillen in:
- de aard van hun activiteiten: omroepen, archieven, erfgoedbibliotheken, overheidsinstellingen,

erfgoedcellen, podiumkunsten organisaties, musea;
- de betekenis en naam van bepaalde metadatavelden;
- de informatie die wel of niet relevant is en dus wel of niet wordt bijgehouden.

Om bij instroom fouten of informatieverlies te kunnen vermijden, moet het metadatamodel van het
archiefsysteem met deze diversiteit kunnen omgaan. Zoveel mogelijk informatie moet een plaats
kunnen krijgen. Daarnaast moeten verschillende datamodellen ook naast elkaar kunnen bestaan. Zo
kunnen velden die niet direct een plaats kennen, toch opgeslagen worden en pas later benut worden.
Validatie is hier ook essentieel. Om de integriteit van het archief te kunnen bewaken, moet metadata
die niet aan de verwachtingen voldoet automatisch gedetecteerd kunnen worden bij instroom.

De instroom van metadata moet ook voldoende flexibel zijn om te schalen naar toekomstige use
cases. Meemoo plant een grootschalige aanvulling en verrijking van metadata met AI-technieken:

● automatische annotatie van tekst, afbeeldingen en audiovisueel materiaal;
● automatisch verbinden en associëren van entiteiten in de metadata;
● automatisch afleiden of vervolledigen van metadata op basis van regels.

4.3. FIJNMAZIGE RECHTEN EN GEBRUIKERSBEPERKING

Het materiaal en de metadata zijn onderhevig aan een complexe rechtenstructuur, daarom worden ze
niet standaard ontsloten naar het publiek of naar andere contentpartners. Het publieke hetarchief.be
bevat daarom slechts een beperkte set aan metadata en geen afspeelbare media.

Een archiefobject op het Art In Flanders platform is een digitale reproductie van een schilderwerk.
Er rust dus zowel auteursrecht op het schilderwerk als op de fotografische registratie met twee
verschillende rechtenhouders. Daarnaast wordt het object ook aan meemoo overgedragen met een
licentie die aangeeftop welk platform (i.e. voor welke doelgroep) het object en/of de metadata
ontsloten mag worden. Dit bepaalt ook wat het gebruikersrecht is van de bezoekers van dit
platform, i.e. wat ze ermee mogen doen (afhankelijk van het platform): zien, afspelen, downloaden
in lage resolutie, downloaden in hoge resolutie… Het schilderij kan zich dus in het publiek domein
bevinden, terwijl er nog auteursrechten rusten op de foto. Ondanks de publiek domeinstatus, kan
de contentpartner er overigens ook voor kiezen om het beeld niet te ontsluiten. Momenteel zit deze
informatie zeer summier of ongestructureerd in de metadata, waardoor ze niet bruikbaar is in
queries en de logica in de code van platformen vervat zit.
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Figuur 4: Voorbeeld van een probleem i.v.m. rechten

Het is echter de opdracht van meemoo om zoveel mogelijk materiaal naar het publiek domein te
brengen en dus publiek te ontsluiten wat mag ontsloten worden. Een deel van het materiaal kunnen
we ook op basis van de uitzonderingen op auteursrecht naar het onderwijs ontsluiten. In de private
sfeer hebben we nog professioneel hergebruik waar een beperkte groep van contentpartners toegang
krijgt tot elkaars uitgebreide set aan en het archiefmateriaal zelf.

Een ontsluitingsplatform moet dus eenvoudig toegang kunnen krijgen tot doorsneden op basis van:
- één, meerdere of alle verantwoordelijke contentpartners;
- het auteursrecht dat op het materiaal en/of de individuele metadata rust;
- het expliciete gebruiksrecht dat meemoo krijgt van de contentpartner.

Aangezien de metadata ook via API ontsloten kan worden, moeten deze doorsneden ook op deze
manier toegankelijk gemaakt worden.

Op termijn komen er nog granulaire permissies bij voor de gebruikers van de platformen, i.e. wat de
gebruiker met het materiaal mag doen en onder welke licentie (bv. bekijken voor thuisgebruik, maar
niet downloaden).

4.4. AANDUIDEN VAN DATAHERKOMST

Metadata is oorspronkelijk afkomstig van de contentpartner, maar kan door meemoo verrijkt worden
tijdens en na opname in het archief:

1. Tijdens het instroomproces worden metadata met betrekking tot de registratie van de drager,
het digitaliseringsproces en de preservering van het materiaal toegevoegd.

2. Om de vindbaarheid te verhogen wordt domeinspecifieke metadata (bv. evenementen en
artiesten in de podiumkunsten) uit externe databanken geïntegreerd.

3. Contentpartners doen nog aanpassingen en uitbreidingen eenmaal het materiaal in het archief
zit.

4. Bij wijze van inhaalbeweging wordt een groot volume aan materiaal automatisch geannoteerd
door AI-technieken.

VB1: Voor archiefmateriaal uit de podiumkunsten of archiefmateriaal afkomstig van gedigitaliseerde
film doet meemoo beroep op externe gespecialiseerde organisaties om te metadateren. Het is vaak
achteraf niet duidelijk of een titel, beschrijving of trefwoord door de contentpartner, meemoo, of de
externe organisatie werd ingevuld. Dit leidt soms tot conflicten over bepaalde categorisaties (bv.
dans of cabaret) van materiaal of een gebrek aan bronvermelding. Deze informatie is niet voorzien
in het datamodel en kan niet goed bijgehouden worden. Er kunnen dus ook geen verschillende
perspectieven naast elkaar bestaan, wat soms wenselijk is.
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VB2: meemoo doet gezichtsherkenning op fotomateriaal van verschillende contentpartners en
genereert daarmee een inaccurate lijst van personen per foto. Sommige contentpartners willen dat
deze metadata eerst aan hen wordt voorgelegd ter validatie. Anderen willen dat deze metadata
deel wordt van de zoekfunctionaliteit, maar wel gemarkeerd als inaccuraat

Figuur 5: Voorbeelden van problemen i.v.m. dataherkomst

Voor redenen van aansprakelijkheid en bronvermelding is het essentieel om te kunnen onderscheiden
welke metadata door wie is aangemaakt en wanneer. Dit maakt ook een transparante
beheerdersapplicatie mogelijk. Ook moet de betrouwbaarheid kunnen aangeduid worden, bv. in het
geval van automatisch gegenereerde metadata, zodat die kan dienen als zoekcriterium of als
indicator voor een manuele validatie van de metadata.

4.5. GEDEELDE TERMENLIJSTEN EN VOCABULARIA

Verschillende applicaties bij meemoo doen beroep op gedeelde gecontroleerde lijsten van termen.
Ze worden ofwel afzonderlijk van een applicatie beheerd (bv. in een spreadsheet of
documentatiepagina), of beheerd vanuit het autoritatieve bronsysteem (bv. de registratietool voor
analoog materiaal AMS die een lijst van analoge dragers bevat).

Deze lijsten worden voornamelijk gebruikt om
- duidelijk te maken wat de mogelijke waarden zijn voor een bepaald veld;
- te garanderen dat overal dezelfde waarde gebruikt wordt;
- te garanderen dat steeds hetzelfde label getoond wordt.

Sommige applicaties maken ook gebruik van de (hiërarchische) relatie tussen de termen,
voornamelijk bij het classificeren en suggereren van archiefmateriaal voor onderwijs.

Het is belangrijk dat deze lijsten efficiënt hergebruikt kunnen worden. De betekenis, labels en
onderlinge relaties van de termen moeten op alle plaatsen duidelijk en eenduidig zijn. Ze moeten ook
door elk systeem eenvoudig in te lezen en te gebruiken zijn. Voorlopig proberen we hier VocBench
voor in te zetten.

5. PLANNING

De planning van deze opdracht loopt gelijk met de vernieuwing van het webplatform hetarchief.
Deze nieuwe versie omvat het huidige platform, Catalogus Pro, de bezoekertool en ontsluiting via IIIF
(zie III.1.3). De ontwikkeling verloopt in 3 fasen, waarvan de oplevering van fase 1 (bezoekertool)

EFRO-GiVE_metadata_stt
Bestek

Pagina 42 van 62

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/vocbench/about
https://hetarchief.be/


voorzien is in April 2022. Het ophalen van metadata uit een Knowledge Graph is voorzien in fase 3:
ontsluiting via IIIF (Juni 2023) en de inkanteling van het Catalogus Pro platform (April 2024). Deze
twee laatste milestones bepalen dus de oplevertermijn van de oplossing.

Voor dit dossier wordt daartoe de volgende planning gehanteerd:

Stap Activiteit Deadline

1 Publicatie van het bestek 13 Mei 2022

2 Vraag- en antwoordsessie
● deadline vragen per e-mail
● live sessie per videocall
● publicatie antwoorden op TED

25 Mei 2022
1 Juni 2022
2 Juni 2022

3 Indienen van de offertes 21 Juni 2022 10:00 CET

4 Eerste onderhandelingsfase en selectie offertes
● Publicatie van aanvullende

bestekvoorwaarden

21 Juni tot 12 September 2022
12 September 2022

5 Indienen Best and Final Offer (BAFO) 30 September 2022 10:00 CET

6 Geplande gunning ten laatste 28 Oktober 2022

7 Eerste voorlopige oplevering (zie B6.2) 1 Februari 2023 (onder voorbehoud)

8 Tweede voorlopige oplevering (zie B6.2) 1 April 2023 (onder voorbehoud)

9 Definitieve oplevering (zie B6.2) 1 Juni 2023 (onder voorbehoud)

Verdere verduidelijking van de procedure:
● Stap 4: meemoo selecteert een maximaal aantal kandidaat-leveranciers uit de in stap 1

ontvangen offertes (zie A.5). De selectie van deze offertes zal gebeuren aan de hand van de
criteria die u verder in dit document kunt vinden.

● Stap 5: indien nodig wordt er een tweede selectieronde georganiseerd met de geselecteerde
kandidaat-leveranciers. Deze zal minimaal een presentatie van de offerte en oplossing
bevatten. Op basis van gesprekken met deze leverancier zal een schriftelijk addendum op de
originele offerte verspreid worden. Op basis van de originele documenten en dit addendum
dient de kandidaat-leverancier een ‘best and final offer’ (BAFO) in te dienen.

● Stap 7: meemoo zal op basis van de criteria vermeld in dit document de gewijzigde offertes
evalueren om te gunnen aan de kandidaat-leverancier met de hoogste score.
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Meemoo behoudt het recht om wijzigingen aan bovenvermelde procedure aan te brengen zolang
deze de mededinging niet schaden zoals wettelijk bepaald en transparant aan de (geselecteerde)
kandidaat-leveranciers meegedeeld worden.

EFRO-GiVE_metadata_stt
Bestek

Pagina 44 van 62



6. GROEIPAD

De softwareoplossing zal trapsgewijs geïntegreerd worden in de software-infrastructuur van meemoo.
Hierbij starten de omvang en het gebruik van de Knowledge Graph met wat minimaal nodig is en
groeien ze gestaag doorheen de doorlooptijd van de opdracht. Daarenboven zijn plotselinge
stijgingen door onvoorziene opportuniteiten, waarvan de omvang en de kwaliteit van de resultaten
nog onbekend zijn (bv. de EFRO-Give AI annotatie projecten) steeds mogelijk.

Figuur 4 illustreert het verwachte groeipad aan de hand van de belangrijkste mijlpalen voor meemoo,
inclusief deze die deel uitmaken van de opleveringen uit B.6.1. Daarnaast bevat de tijdsas nog een
aantal bijzondere functionaliteiten en opties uit III.7; deze zijn louter indicatief. De markeringen op de
tijdsas geven aan wanneer bepaalde functionaliteiten ten laatste beschikbaar zullen zijn; deze zijn
onafhankelijk van wie ze uiteindelijk aanbiedt (de inschrijver of meemoo).

Figuur 4: Groeipad voor de Knowledge Graph aan de hand van bijzondere mijlpalen (in vet gemarkeerd) en opties.
De stippellijn duidt een potentiële afwijking van het groeipad door een plotselinge stijging aan.

Onderstaande tabel vat het groeipad samen in ingeschatte cijfers over het actieve datavolume , de2

throughput en het aantal actieve gebruikers. Inschrijvers dienen hun voorstel met betrekking tot de

2 het datavolume dat onmiddellijk beschikbaar is voor opzoekingen
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architectuur, schaling en hosting van hun oplossing hierop te baseren, weliswaar beperkt tot de jaren
2023 - 2025 zoals beschreven in A.5.1. Informatie over het bijbehorende Service Level is beschreven
in III.9. Voor het scenario van plotselinge stijgingen is een beschrijving van de strategie en
mogelijkheden voor het opschalen van de oplossing voldoende.

April 2023 Juli 2023 April 2024 Januari 2025 januari 2026

Organizations
GraphQL gaat in
productie

IIIF 3.0
Presentation
API gaat in
productie

Archief 2.0 V3
haalt publieke
metadata uit de
Knowledge
Graph met
GraphQL

Inkanteling van
metadata Art in
Flanders en
Catalogus Pro in
Archief 2.0 V3.1

Alle archief
metadata wordt
in de
Knowledge
Graph beheerd

PRD

Data Volume
(nodes/edges of triples)

700.000 - 1
miljoen

100 - 200
miljoen

600 - 700
miljoen

800 miljoen - 1
miljard

1.2 miljard - 1.5
miljard

Throughput
excl. netwerk latency
(requests/s)

2 4 8 8 10

Actieve
gebruikers

10 10 20 40 40

QAS

Data Volume
(nodes/edges of triples)

105.000 -
150.000

15 - 30 miljoen
90 - 105
miljoen

120 - 150
miljoen

180 - 225
miljoen

Throughput
excl. netwerk latency
(requests/s)

2 2 2 2 2

Actieve
gebruikers

5 5 10 10 10

INT

Data Volume
(nodes/edges of triples)

35.000 - 50.000 5 - 10 miljoen 30 - 35 miljoen 40 - 50 miljoen 60 - 75 miljoen

Throughput
excl. netwerk latency
(requests/s)

1 1 1 1 1

Actieve
gebruikers

2 2 2 2 2
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7. FUNCTIONALITEITEN

De volgende matrices beschrijven de gewenste functionaliteiten van de softwareoplossing en de
minimumeisen, verdeeld over de basisoplossing en de verschillende opties. Elke functionaliteit kan de
volgende status hebben:

VEREIST De oplossing of optie moet deze functionaliteit bevatten en het
moet voldoen aan de beschreven minimumeisen.

OPTIONEEL De oplossing of optie moet deze functionaliteit niet bevatten.
Indien de functionaliteit toch aangeboden wordt, dan moet deze
voldoen aan de beschreven minimumeisen.

BASISOPLOSSING (O): GRAAFGEBASEERD METADATA BEHEERSYSTEEM

O1
Persisteren van
graafdata VEREIST

Meemoo wil in 2023 starten met de opslag van de metadata als een
knowledge graph volgens de volumes in het groeipad uit III.6. De
oplossing moet deze volumes kunnen opslaan en indexeren.
Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om in grote batches (~1
miljoen aan nodes/edges of RDF triples) en in meer granulaire
hoeveelheden (~ 10-100 nodes/edges of RDF triples) data te
kunnen toevoegen.

O2

Expressieve, open
en breed
ondersteunde
querytaal VEREIST

De graaf moet minimaal bevraagd kunnen worden in SPARQL 1.1,
openCypher (V9), of een andere expressieve querytaal waarvan het
open karakter en brede adoptie gestaafd kan worden. De querytaal
ondersteunt minimaal:
- lezen, toevoegen, wijzigen en verwijderen van data in een graaf;
- ontdubbelen, sorteren, pagineren en limiteren van resultaten;
- filteren en aggregeren van graafdata;
- omgaan met ontbrekende data en NULL waarden.

Het is ook wenselijk dat de querytaal uitgebreid kan worden met
eigen functies (al dan niet geïmplementeerd door de leverancier).
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O3
Accepteerbare query
antwoordtijden VEREIST

Momenteel bouwt meemoo aan het gebruikersplatform Archief 2.0
die de functionaliteit en data van een aantal andere platformen zal
consolideren. Dit platform moet eind 2023 gevoed kunnen worden
door de metadata uit onze Knowledge Graph. Daarnaast zullen ook
een aantal andere bestaande of nieuwe applicaties van de
Knowledge Graph gebruik maken, zoals het Archief voor Onderwijs
en/of interne tooling.

Ondanks dat deze applicaties de Knowledge Graph niet rechtstreeks
hoeven te bevragen - ze kunnen indien nodig gebruik maken van
een applicatie databank of cache, moeten queries aan een
voldoende hoge frequentie beantwoord kunnen worden (bv. queries
zonder complexe functies zoals pathfinding onder de 100 ms).
Doorgaans werkt meemoo met 1 applicatie die de onderliggende
databank bevraagd. Gebruikers bevragen de oplossing dus niet
rechtstreeks, maar de prestaties van de tussenliggende applicatie
moeten wel gegarandeerd kunnen worden. Ons meestgebruikte
platform verwerkt momenteel 4000-tal bezoekers per dag met tijdens
de werkuren pieken tot 800-bezoekers per uur.

Deze prestaties moeten ook constant blijven met de geschatte
jaarlijkse groei aan datavolume uit III.5 en 5% aan
platformbezoekers. De oplossing moet ook mogelijkheden
aanbieden om snel inefficiënties te kunnen opsporen, bv. door query
plannen te kunnen opvragen.
Momenteel gaat het over 80% eenvoudige opvragingen (context van
3 hops) en 20% meer analytische vragen. Queries met
optionele/NULL-gegevens zijn gebruikelijk. Meemoo verwacht niet
dat dit in de eerste drie jaar zal veranderen. Concrete voorbeelden
van queries staan in bijlage-2.
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O4
Data toegang voor
meerdere gebruikers VEREIST

De metadata van een contentpartner is standaard voor niemand
toegankelijk buiten meemoo. Daarom moeten delen van de
metadata kunnen worden afgeschermd als ze bv. bevraagd of
gewijzigd worden via API. Er moet dus een permissiebeheer en
toegangscontrole mechanisme zoals DAC, MAC, RBAC, ABAC of
PBAC aanwezig zijn.
Er moet toegang zijn voor meerdere gebruikers.

Het niveau van granulariteit is afhankelijk van hoe de metadata
wordt onderverdeeld in de oplossing, maar dit is waarschijnlijk
minstens op niveau van een graaf of een bepaalde set van
nodes/edges of RDF triples. In het ideale geval kan dit tot op het
niveau van een aantal nodes/resources. Verschillende delen van de
graaf kunnen worden afgeschermd voor bepaalde groepen of
gebruikers zodat zij elkaars metadata niet kunnen zien of bevragen.
Een gebruiker die toegang heeft tot meerdere grafen kan die ook
samen bevragen. Ook kunnen bepaalde gebruikers op verschillende
subsets enkel lees- of schrijfrechten krijgen.

De oplossing moet beveiligd zijn tegen data-corruptie door bv. een
systeem voor gelijktijdigheidscontrole bij het manipuleren en uitlezen
van data door verschillende connecties of gebruikers.

O5
Systeem
administratie API VEREIST

Voor het dagelijkse beheer van de infrastructuur of wanneer er
problemen opduiken, moet meemoo inzicht kunnen verwerven in de
prestaties van het systeem en basisadministratie kunnen doen.

Er is een API die minstens de volgende administratieve functies
mogelijk maakt:

- het starten, stoppen of herstarten van de oplossing;
- wijzigen van de configuratie of instellingen;
- het aanmaken, wijzigen, leegmaken of verwijderen van databases
en/of grafen;
- beheren van gebruikers/groepen/-rollen en toegangscontrole;

Andere functies die eerder gewenst zijn:

- beheer en een statusoverzicht van de cluster en diens nodes;
- opvragen en beheer van lopende queries;
- inzicht krijgen in lopende taken en locks;
- indexeringsfunctionaliteit, bv. full of partial reindex.
- beheer van computerbronnen zoals thread-pool en
geheugengebruik.
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De API is minstens beschikbaar via CLI of HTTP.

O6
Queries over
meerdere grafen VEREIST

Afhankelijk van hoe het systeem data kan en zal opdelen, worden
de metadata van verschillende contentpartners opgedeeld in
individuele grafen, databases of repositories. Daarnaast zijn er nog
een aantal grafen, databases of repositories met algemene
metadata, bv. informatie over organisaties, schema's en
taxonomieën.

Het moet minimaal mogelijk zijn om deze verschillende metadata
individueel of samen te bevragen. Het moet ook mogelijk zijn om alle
metadata samen te bevragen. Het is voorlopig geen vereiste om ook
externe databanken te kunnen bevragen, bv. Knowledge Graphs of
API's die publiek toegankelijk zijn op het web.

O7
Annoteren van
metadata VEREIST

Naast de metadata zelf, is het belangrijk om fijnmazige informatie bij
te houden over:

- wie of wat (bv. AI) bepaalde metadata heeft toegevoegd of
gewijzigd;
- wanneer bepaalde metadata toegevoegd of laatst gewijzigd is;
- wat de betrouwbaarheidsscore van deze data is.

Het moet ook mogelijk zijn om metadata te kunnen selecteren of
filteren op basis van bovenstaande informatie. Daarom moet het
interne graafmodel toelaten om feiten in de metadata te annoteren
met eigen metadata, zoals door het ondersteunen van
RDFstar/SPARQLstar, edge properties, hyperedges...

O8

Graafdata
importeren en
exporteren VEREIST

Meemoo moet de Knowledge Graph kunnen aansluiten op de
instroomprocessen of nieuwe databronnen kunnen integreren via
ETL. Soms moet er ook statische data in een bestand worden
toegevoegd (bv. een taxonomie). Ook moeten contentpartners hun
metadata steeds kunnen exporteren als data dump.

Daarnaast moet de data in zijn geheel zo eenvoudig mogelijk over te
dragen zijn naar andere systemen zonder informatieverlies.

Datasets, grafen en de resultaten van queries moeten dus kunnen
geserialiseerd worden naar een gestandaardiseerd dataformaat voor
grafen (bv. Turtle, JSON-LD of GraphSON). Deze formaten moeten
ook geïmporteerd kunnen worden.
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O9
Ondersteuning voor
lijsten en sets VEREIST

Sommige (interne) applicaties steunen op de volgorde van termen in
gecontroleerde lijsten (zoals de taxonomieën over onderwijs) en
hebben hoge prestatie-eisen. Operaties op lijsten in de querytaal of
API's (zoals opvragen in volgorde, zoeken, of sorteren) moeten dus
zo efficiënt mogelijk verlopen.
Daarom bieden zowel de querytaal als het datamodel best directe
ondersteuning voor gesorteerde datastructuren. Indien de querytaal
dit niet standaard ondersteunt (bv. SPARQL), dan zijn propriëtaire
extensies hier een mogelijke oplossing.

De primaire use case is omgaan met geordende collecties in SKOS.
De nodige functionaliteiten zijn dus beperkt tot:
- het opslaan van nodes, resources of waarden als reeksen en
lijsten met open einde
- snel ophalen van alle nodes of resources in volgorde en ze
gebruiken in een query

O10
HTTP API voor
queries VEREIST

Om de (web)applicaties te kunnen integreren met de Knowledge
Graph moeten queries over HTTP kunnen uitgevoerd worden. Het
moet ook mogelijk zijn een API te kunnen aanbieden per graaf of
database.

O11
Ondersteuning voor
meertalige metadata VEREIST

Het datamodel moet voor hetzelfde metadataveld verschillende
waarden in verschillende talen toelaten. Het moet mogelijk zijn om
de metadata in een bepaalde taal te selecteren.

O12

Goede
beschikbaarheid en
redundantie VEREIST

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen moet meemoo
de downtime van platformen of processen zo laag mogelijk houden.

De oplossing moet dus minstens:

- een automatische failover kunnen uitvoeren;
- geautomatiseerde doorlopende backups met point-in-time herstel
aanbieden.
- een mate van clustering of redundantie mogelijk maken.

Zijn ook wenselijk:
- voorzien van round robin of andere load balancing.
- de mogelijkheid tot rolling deploys en upgrades.
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O13

Goede
ondersteuning voor
ontwikkelaars en
devops VEREIST

De softwareoplossing krijgt regelmatig updates en heeft een
transparante releasecyclus. De leverancier biedt uitstekende
communicatie en begeleiding bij elke transitie naar een nieuwe
versie. Bugs en kritieke problemen zoals beveiligingsrisico's worden
vlot opgelost.

Er is ook zeer uitgebreide documentatie voor ontwikkelaars zodat zij
vlot integraties kunnen bouwen. De dienstenleverancier heeft ook
een gestructureerde aanpak voor het stellen van vragen of
melden/behandelen van problemen (bv. support tickets, telefonisch
beschikbaar...).

O14

Beschikbaar in
verschillende
omgevingen VEREIST

De softwareoplossing is minstens beschikbaar in de volgende
omgevingen:
- PRD: voor applicaties in productie;
- QAS: voor het testen van integraties en nieuwe functionaliteiten;
- INT: instantie met voorspelbaar gedrag voor automatische testen
Zie het groeipad in III.6 voor vereisten in verband met data volume,
throughput en aantal gebruikers.

O15
Monitoring en
logging VEREIST

De oplossing kan operationele en debuginformatie doorsturen naar
de ELK stack van meemoo. Een integratie met logstash is de
voorkeur.
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O17

Python en/of
JavaScript
softwarebibliotheken OPTIONEEL

Er zijn mature softwarebibliotheken die de administratieve en query
API's abstraheren. Ze kunnen
- programmatorisch een connectie maken met de softwareoplossing;
- administratieve functies (zoals beschreven in vereiste O.5) of
queries uitvoeren.

De bibliotheken zijn minstens beschikbaar in Python 3 of
Javascript/Typescript. Compatibiliteit met andere bekende
softwarebibliotheken (bv. RDFLib, RDF.js, Tinkerpop, Pandas,
Apache Spark...) is wenselijk.

O18

Bijhouden van
transactiegeschieden
is OPTIONEEL

De oplossing houdt een transactie log bij met alle wijzigingen die
gebeuren op de data. Deze informatie kan gebruikt worden bij het
bevragen van de graaf.
De voornaamste use case is het fijnmazig bijhouden en opvragen
van de metadataherkomst.
Een mogelijke toekomstige use case is het bevragen, aanbieden of
herstellen van een vorige versie van een graaf.

O19 Redeneren over data OPTIONEEL

Er is ondersteuning voor dataverrijking door het automatisch
afleiden van metadata op basis van de bestaande metadata. Dit kan
door de aanwezigheid van een (rule) reasoning engine (bv. Datalog,
N3, RDFS, OWL, SHACL AF) of door voldoende expressiviteit in de
querytaal (bv. SPARQL CONSTRUCT).

Het gaat hier voornamelijk over:

- het afleiden van subklassen;
- het uitvoeren van eenvoudige en onafhankelijke regels met oog op
kleine intern gekende wetmatigheden of rechtzettingen;
- het samenvoegen van equivalente nodes;
- het toepassen van uitgebreide of complexe ontologieën is niet van
toepassing;
- wij starten onder de closed-world assumptie; de open-world
assumptie is voorlopig minder van belang.

O20
Validatie van de
data-integriteit OPTIONEEL

De integriteit van de data kan gecontroleerd worden door de data te
valideren tegen een schemadefinitie, zoals in SHACL of SHEX.
Dit kan op grote schaal gebeuren, ofwel na het importeren of tijdens
het importeren.
Het is eventueel ook mogelijk om data te weigeren als deze niet
valideren.

OPTIE A: GRAPHQL TOEGANG
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A1
Configureren van
GraphQL API's VEREIST

De ontsluitingsplatformen worden door externe leveranciers
gebouwd en gebruiken GraphQL om te integreren met de meemoo
infrastructuur. De Knowledge Graph moet dus ook toegankelijk zijn
via GraphQL. De softwareoplossing laat bv. toe om één of meerdere
GraphQL API's te configureren die toegang geven tot specifieke
subsets van de Knowledge Graph (bv. metadata uit een bepaald
domein) van een bepaalde gebruiker of met een bepaalde licentie.

A2
Configureren van
GraphQL schema's VEREIST

Het is essentieel dat het GraphQL schema en dus de API
gedefinieerd kunnen worden op maat van de consumerende
applicatie en dus onafhankelijk van het graafmodel in de Knowledge
Graph.

Dit wil zeggen dat:
- een GraphQL schema manueel moet kunnen opgesteld worden
met volledige vrijheid in types, properties en hun naamgeving;
- het schema niet afhankelijk of beperkt mag worden door het
datamodel van de Knowledge Graph (bv. verplicht aligneren met de
aanwezige klassenstructuur of properties);
- het automatisch genereren van een GraphQL schema dus van
minder belang is (al is het zinvol in scenario's waar het automatische
schema voldoet).

A3

Compatibel met het
GraphQL
ecosysteem VEREIST

De API moet conform zijn met de GraphQL October 2021
specificatie (http://spec.graphql.org/October2021/), inclusief schema
introspectie, en dus compatibel zijn met tools uit het GraphQL
ecosysteem zoals Hasura en Apollo. De semantiek van de GraphQL
queries mogen dus niet afhankelijk zijn van de semantiek van de
graaf querytaal als dit tot incompatibel gedrag zou leiden, bv. een
verschil in de afhandeling van ontbrekende en NULL waarden ten
opzichte van andere GraphQL API's.

A4

Integratie met
toegangsbeheer
Knowledge Graph OPTIONEEL

De permissies of restricties die van toepassing zijn op de Knowledge
Graph zijn ook toepasbaar in het GraphQL endpoint, bv. een
gebruiker A heeft een permissie B en kan dus veld C niet
opvragen/zien in response.

A5
Interactieve
testomgeving OPTIONEEL

De API biedt ook een interactieve omgeving aan waarin GraphQL
queries kunnen getest worden tegen de API, bv. GraphiQL
(https://graphql-dotnet.github.io/docs/getting-started/graphiql/).

A6

Ondersteuning voor
transforms en
custom resolvers OPTIONEEL

De GraphQL implementatie biedt transforms en custom resolvers
aan bv. voor het filteren op en visualiseren van de EDTF datum
notatie.
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OPTIE B: INTEGRATIE MET EEN ZOEKINDEX

B1
Aanbieden van een
zoekindex VEREIST

De ontsluitingsplatformen doen momenteel beroep op een
Elasticsearch zoekindex om metadata te zoeken en te filteren.
Dezelfde functionaliteit moet aanwezig zijn wanneer de metadata in
de Knowledge Graph beheerd wordt.

De oplossing kan dit op twee manieren aanbieden:

1) als geïntegreerd onderdeel van de oplossing: er is een zoek- en
filterAPI over de Knowledge Graph met vergelijkbare functies en
prestaties als de huidige Elasticsearch opstelling;
2) als koppeling/integratie met de bestaande Elasticsearch.

In beide gevallen moet de (her)indexering van graafdata naar de
index automatisch kunnen verlopen, ie. een wijziging (CRUD) in de
Knowledge Graph moet realtime doorstromen naar (het document
in) de index. Indien gebruikgemaakt wordt van de meemoo
Elasticsearch oplossing, moet de aangeleverde oplossing metadata
in door Elasticsearch-leesbare JSON-documenten kunnen
aanbieden en minstens Elasticsearch versie 7 of meer
ondersteunen.

B2
Schema en
lexicalisatie OPTIONEEL

Meemoo heeft voornamelijk metadata in het Nederlands, biedt de
ontsluitingsplatformen aan in het Nederlands (in de toekomst ook
Engels/Frans) en heeft bijgevolg voornamelijk Nederlandstalige
gebruikers. De Elasticsearch, die de zoekfuncties in de platformen
ondersteunt, is specifiek geconfigureerd voor deze situatie. Het
aanbieden van een schema en mapping van de metadata in de
Elasticsearch mag, maar is dus geen vereiste.

B3
Ondersteuning voor
EDTF OPTIONEEL

Er is een functie voor het interpreteren en indexeren van datums in
de EDTF notatie.

OPTIE C: ETL RAAMWERK
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C1
ETL proces naar de
Knowledge Graph VEREIST

Een ETL (of ELT) moet de frequente overdracht van data uit
verschillende bronnen naar de graaf faciliteren.

Het moet minstens een groot volume aan data records kunnen:

- uitlezen van JSON, XML en tabellen die zijn opgeslagen in
bestanden of applicaties;
- basistransformaties uitvoeren op waarden zoals opdelen,
herstructureren of corrigeren;
- mappen naar een graafmodel op basis van mappingdefinities (die
schema's of ontologieën toepassen);
- opladen in de Knowledge Graph.

De ETL kan aangeboden worden als:
- een geïntegreerde applicatie;
- een worflow aan acties of taken (bv. als componenten van een
bestaand ETL raamwerk);
- raamwerk waarmee een ETL kan gebouwd worden.

C2
Schaalbaar en
eenvoudig beheer VEREIST

Het grootste volume aan data dat moet worden verwerkt bestaat uit
ongeveer 7 miljoen JSON records en groeit elke dag aan. De ETL
zal dit meestal incrementeel moeten verwerken, maar soms gebeurt
er ook een volledige synchronisatie.

Daarom moet het uitvoeren van de ETL zowel schaalbaar (i.e. het
geheugengebruik wordt beperkt) als gebruiksvriendelijk zijn, bv.
pipelines kunnen iteratief ontwikkeld en uitgevoerd worden; pipelines
zijn (deels) herbruikbaar; je kan lokaal testen en het is eenvoudig
om fouten op te sporen. Een grafische interface om de ETL te
analyseren en te beheren is wenselijk.

Meemoo onderzoekt momenteel een mogelijke adoptie van het
Prefect 2 (https://www.prefect.io/orion/v2/ ) raamwerk. De huidige
ETL processen zijn aangepaste Python- en Ruby-implementaties en
zullen te zijner tijd worden gemigreerd. Terugkerende processen
worden ingepland via crontabs in de OpenShift containerplatform.

C3

Intuïtieve
herbruikbare
mappingdefinities VEREIST

Het definiëren van transformaties of mappings is eenvoudig en snel,
bv. door een intuïtieve en leesbare syntax en/of omdat er een
behulpzame interface is. De mappings zullen voornamelijk worden
opgesteld door data engineers en/of ontwikkelaars.
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C4 Valideren van output VEREIST

Alvorens het wordt ingeladen, kan het resultaat van de ETL worden
gevalideerd tegen een schemadefinitie (bv. in SHACL of SHEX) of
met een aantal testen die de datakwaliteit nagaan.

OPTIE D: GRAFISCHE ADMINISTRATIE INTERFACE

D1
Grafische
beheerapplicatie VEREIST

Er is een grafische applicatie die een administrator binnen meemoo
op een gebruiksvriendelijke manier alle functies van de systeem
administratie API laat uitvoeren.

D2 Beheer van queries VEREIST

De interface maakt het eenvoudig om queries op te stellen (bv.
autocomplete, syntax highlighting...) en te testen. Queries kunnen
ook bewaard worden.

D3

Beheer van
ontologieën,
vocabularia,
taxonomieën en data
catalogi. OPTIONEEL

De applicatie biedt de mogelijkheid om (SKOS) taxonomieën, die
gebruikt worden in de Knowledge Graph, te beheren. Daarnaast is
ook het beheer van datamodellen in de vorm van (RDFS)
gecontroleerde vocabularia en (SHACL) restricties gewenst.
Meemoo doet dit momenteel in VocBench
(http://vocbench.uniroma2.it) en GitHub.

D4

Visuele
data-exploratie en
navigatie OPTIONEEL

De interface laat de gebruiker op een visuele manier de data in de
Knowledge Graph exploreren, bv. met een interactieve
graafvisualisatie of een aantal geconnecteerde webpagina's.

D5

Ondersteuning voor
data uit media &
erfgoed OPTIONEEL

De interface biedt extra functionaliteit voor het modelleren en het
beschrijven van data uit media, archieven of andere cultureel
erfgoedorganisaties.

D6

Ondersteuning voor
audiovisueel en
fotografisch
materiaal OPTIONEEL

De interface kan omgaan met audiovisueel en fotografisch materiaal
en deze visualiseren

OPTIE E: AUTOMATISCHE ANNOTATIE VAN NEDERLANDSTALIGE TEKST

E1

Automatische
tagging van
Nederlandstalige
tekst VEREIST

Deze component kan automatisch entiteiten herkennen in
Nederlandstalige tekst en deze een type toekennen (bv. Persoon,
Locatie, Kunstwerk...).

E2 Linken van entiteiten VEREIST

Geïdentificeerde entiteiten worden gelinkt aan de inhoud van de
Knowledge Graph en/of aan externe bronnen zoals Wikipedia,
WIkidata of taxonomieën zoals AAT
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(https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/).

E3

Automatisch ophalen
van tekstuele
beschrijvingen OPTIONEEL

De Knowledge Graph zal veel tekstuele beschrijvingen bevatten
zoals titel, beschrijving, OCR of transcripties. Deze component kan
deze automatisch ophalen voor analyse, bv. op basis van een query.

E4
Aanpasbaarheid van
het systeem OPTIONEEL

De interne modellen kunnen worden aangepast aan of (deels)
hertraind op basis van de meemoo data/context. Het is ook mogelijk
om de lijst van mogelijke entities uit te breiden of te corrigeren.

OPTIE F: IIIF 3.0 PRESENTATION API

F1
IIIF 3.0 presentation
API VEREIST

IIIF 3.0 is een belangrijke standaard voor ontsluiting in het digitaal
erfgoed en essentieel voor de werking van meemoo (bv.
artinflanders) en de ontsluiting van EFRO-GIVE metadata.
De softwareoplossing maakt het mogelijk om een IIIF 3.0
(Presentation) API (https://iiif.io/api/presentation/3.0/) te voorzien op
de metadata in de graaf.

OPTIE G: ANALYSE VAN GRAAFDATA

G1
Integratie met BI
software VEREIST

Er kan vanuit Tableau en/of Microsoft PowerBI een connectie gelegd
worden met de Knowledge Graph voor het genereren van rapporten.

G2

Efficiënt tellen en
aggregeren van
graafdata VEREIST

De rapporten op basis van de Knowledge Graph gaan voornamelijk
over inzichten verwerven over en op basis van de metadata, zoals:

- hoeveel metadata is aanwezig of ontbreekt er?;
- welke metadata velden zijn populair?;
- hoeveel verschillende mediatypes zijn er aanwezig?;
- welke auteurs komen vaak voor in het archief?;
- hoeveel materiaal zit in het publiek domein?

De softwareoplossing moet deze queries, die vaak aggregeren en
tellen, kunnen beantwoorden. De tijd waarin dit gebeurt is minder
van belang zolang het werkbaar blijft (bv. uren, maar geen dagen)
en de uitvoering van andere queries niet beïnvloedt.

G3
Uitvoeren van
graafalgoritmen OPTIONEEL

De softwareoplossing ondersteunt een aantal graafalgoritmen:

- mogelijke paden vinden tussen twee nodes, bv met A*;
- clusteren van nodes volgens bepaalde eigenschappen;
- rangschikken van nodes, bv. volgens populariteit (in & out degree);
- statistieken over links berekenen zoals pagerank.
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OPTIE H: INTEGRATIE MET SAML IDENTITY PROVIDER

H1
Integratie met SAML
Identity Provider VEREIST

De authenticatie van gebruikers in de oplossing kan met de meemoo
LDAP en/of SAML 2.0 IdP. Authenticatie via bearer token (jwt) is een
plus.

OPTIE I: RECONCILIATION API

I1
Implementatie van
de reconciliation API VEREIST

Meemoo kan contentpartners de mogelijkheid bieden om hun data
te koppelen aan de meemoo Knowledge Graph, bv. via OpenRefine.
De softwareoplossing kan daarvoor een Reconciliation Service API
v0.1 (https://reconciliation-api.github.io/specs/0.1/) aanbieden die
tekst kan koppelen aan entiteiten uit de Knowledge Graph.

OPTIE J: OAI-PMH API

J1
Implementatie van
een OAI-PMH API VEREIST

Contentpartners kunnen hun eigen metadata uit de Knowledge
Graph ophalen via het OAI-PMH protocol

8. ONDERHOUD

De softwareoplossing moet begeleid zijn door een jaarlijks hernieuwbaar onderhoudscontract worden
aangegaan met eerste ingang op de dag na de eerste voorlopige oplevering (zie B.6.2). Dit
onderhoudscontract wordt desgevallend uitgevoerd door de dienstverlener en omvat correctief,
adaptief en preventief onderhoud met betrekking tot de applicaties.

De inschrijver zal single point of contact zijn voor de hele geleverde oplossing, inclusief hosting.
Support contracten voor de hosting worden door de kandidaat-leverancier zelf ingericht in functie van
meemoo's eisen omtrent onderhoud uit deze sectie en SLA (zie III.9).

Kandidaat-leveranciers worden verzocht een plan van aanpak te geven voor drie urgentieniveaus:
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● Zaken met hoge prioriteit: een reactietijd van 4 uur binnen kantooruren (ma-vr, 09.00 - 17.00
uur CE(S)T) is vereist. Het werk aan het probleem begint binnen 4 uur nadat het probleem is
geregistreerd.

● Problemen met gemiddelde prioriteit: reactietijd binnen de volgende werkdag.
● Problemen met lage prioriteit: reactietijd binnen 5 werkdagen.

Kandidaat-leveranciers mogen wijzigingen in deze eisen voorstellen, bv. om af te stemmen op
bepaalde interne processen.

Kandidaat-leveranciers moeten ook prijzen verstrekken voor werk buiten kantooruren en
weekendwerk.

9. SERVICE LEVEL

De oplossing dient enkel hoog beschikbaar te zijn voor leesoperaties in de PRD omgeving. Voor
schrijfoperaties hoeft de PRD omgeving niet hoog beschikbaar te zijn. Er zijn geen hoge
beschikbaarheidseisen voor de QAS en INT omgeving. Concreet vertaalt zich dit in de volgende
‘uptime’:

Leesoperaties Schrijfoperaties

PRD ≥ 99.99% ≥ 98%

QAS ≥ 95% ≥ 95%

INT ≥ 95% ≥ 95%

Bovenstaande uptimes zijn uitgezonderd van voorziene onbeschikbaarheid. De kandidaat voorziet
voldoende maatregelen om de uptime te garanderen, zoals interne monitoring en alerting systemen.
Meemoo heeft het recht om de beschikbaarheid te meten met een intern monitoring systeem.

In samenspraak met meemoo kunnen momenten voor onderhoud voorzien worden. Tijdens dit
onderhoud mag de applicatie tijdelijk onbeschikbaar zijn. Volgende randvoorwaarden zijn hierop van
toepassing:

- Het onderhoud dient ruim (minstens 1 maand) op voorhand ingepland te worden in
samenspraak met meemoo.

- Aanpassingen worden sequentieel uitgevoerd op de verschillende omgevingen, waarbij
meemoo per omgeving voldoende tijd heeft om de aanpassing uit te testen.

- Onbeschikbaarheid van de productieomgeving wordt tot een minimum beperkt.
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- Onderhoud aan de productieomgevingen zal steeds gebeuren buiten de kantooruren (na 18u
en bij voorkeur in een weekend).

- Voor dringende updates zoals hot-fixes of zaken die vanuit een bepaald standpunt snel
gedeployed moeten worden (bvb. fixes voor issues met zeer hoge impact voor eindgebruikers,
issues die kaderen in de beveiliging van de oplossing, …) kan een versnelde procedure
gebruikt worden. Het gebruik hiervan gebeurt in overleg met meemoo en kan enkel na
expliciet akkoord van meemoo.

10. INTEGRATIE VAN DE SOFTWAREOPLOSSING

Deze opdracht omvat ook het aanbieden van diensten voor het integreren van de softwareoplossing
in de ontsluitingsinfrastructuur van meemoo. Concreet gaat het over de volgende taken:

1. De oplossing positioneren in de ontsluitingsinfrastructuur van meemoo, ie. een concrete
invulling van het architectuurplaatje in III.2. Bv. taken van de verschillende componenten,
nodige APIs , datastromen in kaart brengen, ….

2. De oplossing gebruiksklaar maken voor het importeren van metadata. De data wordt in
principe aangeleverd in RDF door meemoo, maar dit kan nog wijzigen op basis van de
aangeboden opties (bv. ETL), de aard van de oplossing (bv. property graph), of
gesuggereerde aanpak van de dienstenleverancier.

3. De oplossing verbinden met de nodige meemoo componenten:
a. de inhoud van de Knowledge Graph bevraagbaar maken via GraphQL en die

integreren in de Hasura opstelling van meemoo. Indien de GraphQL implementatie
voorzien wordt door meemoo, ondersteunt de leverancier de aansluiting daarvan op de
oplossing.

b. een synchronisatie voorzien tussen de taxonomieën van meemoo en de Knowledge
Graph. Deze worden voorlopig beheerd in een VocBench instantie
(http://vocbench.uniroma2.it/). Deze synchronisatie gebeurt volgens vaste release
cycli, dus niet continu.

4. Een end-to-end load test uitvoeren zoals afgesproken met meemoo, inclusief het configureren
en optimaliseren van de softwareoplossing voor deze test.

Sommige platformen bieden specifieke admin of CMS functionaliteit voor gebruikers, die niet wordt
beschouwd als metadata; die data blijft opgeslagen in de applicatie PostgreSQL-database en blijft
ontsloten via Hasura. Er zijn dus twee mogelijke integratiescenario's: a) de Hasura dient als proxy
voor de KG GraphQL via remote schema stitching of b) beide bestaan naast elkaar en zijn direct
toegankelijk. Merk op dat dit geen invloed heeft op de vereisten: de service moet fungeren als een
performant, volledig compatibel GraphQL-eindpunt.
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NL-bijlage1-prijsmatrix.xlsx

Jaar 1 
(jan - dec 2023)

Jaar 2 
(jan - dec 2024)

Jaar 3 
(jan - dec 2025)

Licentie €0,00 €0,00 €0,00
Hosting €0,00 €0,00 €0,00
Onderhoud €0,00 €0,00 €0,00
Licentie €0,00 €0,00 €0,00
Hosting €0,00 €0,00 €0,00
Onderhoud €0,00 €0,00 €0,00
Licentie €0,00 €0,00 €0,00
Hosting €0,00 €0,00 €0,00
Onderhoud €0,00 €0,00 €0,00

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00

O
pt

io
n 

C

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

O
pt

io
n 

F

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

Optionele functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

O
pt

io
n 

H

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

O
pt

io
n 

I

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

O
pt

io
n 

J

Vereiste functionaliteiten €0,00 €0,00 €0,00

O
pt

io
n 

G
Di

en
st

en

dagprijs

O
pt

io
n 

A

Optionele functionaliteiten

O
pt

io
n 

B

Optionele functionaliteiten

Optionele functionaliteiten

Ba
si

so
pl

os
si

ng
 (O

) 
O

pt
io

n 
D

Optionele functionaliteiten

O
pt

io
n 

E

Optionele functionaliteiten

I1 (Implementation of the reconciliation API)

J1 (Implementation of an OAI-PMH API)

E1 (Automatic tagging of Dutch text), 
E2 (Linking entities)

E3 (Automatic retrieval of textual descriptions)
E4 (Adaptability of the system)

F1 (IIIF 3.0 presentation API)

G1 (Integration with BI software) G2 (Efficient counting and 
aggregation of graph data)

G3 (Execution of graph algorithms)

H1 (Integration with SAML Identity Provider)

Installatie, opstarten, configuratie.
(eenmalige kost bij start)

€0,00

Het ontwerp van de prijsmatrix moet worden gebruikt zoals aangeleverd en mag niet worden 
gewijzigd. De vereiste functionaliteit van een optie is ondeelbaar en wordt daarom als één 
geheel geprijsd.
Included in the price comparison

Ba
si

so
pl

os
si

ng
 (O

) 

Vereiste functionaliteiten

PRD

QAS

INT

€0,00
€0,00

NOT included in the price comparison
Vereiste opties: de inschrijver is verplicht voor elke gewenste optie een bod uit te brengen. '0' = inbegrepen in de basisoplossing

Training €0,00
Senior Metadata Modeller €0,00
Senior Analist €0,00

€0,00Junior ontwikkelaar
Senior ontwikkelaar
Project Manager

A1 (Configuration of GraphQL APIs), A2 (Configuration of GraphQL 
schemas), A3 (Compatible with the GraphQL ecosystem)

A4 (Integration with access management Knowledge Graph)
A5 (Interactive test environment )
A6 (Support for transforms and custom resolvers)

B1 (Providing a search index)

B2 (Schema and lexicalisation)
B3 (Support for EDTF)

Toegestane opties: het indienen van toegestane opties is optioneel. 'N/A' = niet ingediend; '0' = inbegrepen in de basisoplossing

S17 (Python and/or JavaScript software libraries)

S18 (Transaction history tracking)

D4 (Visual data exploration and navigation)
D5 (Support for media & heritage data)
D6 (Support for audio-visual and photographic material)

S19 (Reasoning about data)

S20 (Validation of data integrity)

C1 (ETL process to the Knowledge Graph), C2 (Scalable and easy 
management), C3 (Intuitive reusable mapping definitions), C4 
(Validation of output)

D1 (Graphical management application), D2 (Query management)

D3 (Management of ontologies, vocabularies, taxonomies, and data catalogues.)


