
Hoe gegevensstandaardisatie helpt  
bij het creëren van digitale twins 
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Wat is een standaard? 

https://www.irena.org/inspire/Standards/What-are-Standards  
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Voorbeelden van standaarden 
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Het gaat allemaal om interoperabiliteit... 

De mogelijkheid van verschillende autonome organisaties of systemen om met elkaar 
te communiceren en samen te werken. 
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… en dat speelt op verschillende niveaus 

Organisationele interoperabiliteit 

Semantische interoperabiliteit 

Technische interoperabiliteit 

Legale interoperabiliteit 

gealigneerde wetgeving 
tussen verschillende 
organisaties en 
beleidsdomeinen 
 

afstemmen van 
businessprocessen tussen 
verschillende administraties 
en beleidsdomeinen 
 
 
 

focust op 
de betekenis van 
data-elementen 
 

heeft betrekking tot de 
verschillende protocollen, 
formaten en interfaces 
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Wie ontwikkelt semantische en technische standaarden? 
 

Internationaal & 

privaat 

Europees Nationaal &  

Regionaal 

Lokaal 

ICEG 
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Waar kan je de standaarden terugvinden? 
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Open  
Standaarden voor 
Linkende  
Organisaties 



1 

OSLO werkt aan Vlaamse data standaarden in een 
internationale context 
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Een OSLO standaard: wat houdt dit in? 

• Vocabularium 
• Applicatieprofielen en implementatiemodellen 
• Metadata: auteurs, versie, status, beschrijving, 

Licentie, … 
• UML klassediagram 
• Elementen (klassen, eigenschappen, relaties) 

○ Definitie (beschrijving) 
○ Type 
○ Kardinaliteit 
○ Gebruik 
○ Codelijst 

• JSON-LD Context 

  



Data standaarden dragen bij in de uniforme, gestructureerde 
oplossingen van data en dit ondersteunt verschillende use 
cases 

● Only-once 

● Authentieke gegevensbronnen 

● 360° zicht op burgers, 

ondernemingen, infrastructuur, … 

● Data-integratie 

● Digital Twin 

● … 



OTL als erkende OSLO standaard = data-standaard voor BIM  

Building Information 
Management (BIM) dankzij de 
ObjectTypenBibliotheek (OTL) 



Vocabularium Onderdelen 

Implementatiemodel Verhardingen en funderingen 





Uniforme informatie-
uitwisseling 

BIM-gericht werken 
Conform de OTL  

 OTL conforme data.  

OTL 

 
 



Van BIM naar Digital Twin 



Digital Twin 

Virtuele omgeving + werkelijke omgeving 

BIM 

Virtuele omgeving 

BIM-model 

Statische Digital Twin 

Beverentunnel 

Realtime sensor data  

Dynamische Digital Twin 

Luchtkwaliteitssensoren 

 
• Per 15 minuten: Zicht, Temperatuur, 

NO2, CO 
 

• Luchtkwaliteits-gradiënt op 
wandbekledingspanelen van de 
tunnelwand via lineaire interpolatie 
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