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Leveraging INspire Knowledge into
Vocational Innovative Training
TRAININGSMODULES
Basiskennis voor INSPIRE:
 Introductie tot INSPIRE
 Europese geoportalen als SDI
gebruikersinterfaces
 INSPIRE Data en Service
Sharing – basis
 Basisconcepten van XML en
GML
 INSPIRE dataspecificaties –
basis
 Datakwaliteit
 INSPIRE netwerkdiensten basis
 Dataharmonisatie

Geavanceerde technische
modules:
 INSPIRE geavanceerd
 Metadata en
catalogusdiensten
 INSPIRE netwerkdiensten –
geavanceerd
 Procedures voor data en
metadataharmonisatie
 Voorbeelden van
datatransformatie
 Metadata- en datavalidatie
voor INSPIRE

Modules voor
stakeholders in het
natuurbeheer:
 Natuurbeheer en het Natura
2000 Netwerk
 Natuurbeheer en INSPIRE

‘Leveraging INspire Knowledge into Vocational Innovative
Training’ (LINKVIT) is een project gericht op het harmoniseren
en bijwerken van trainingsmateriaal gericht op de noden en
eisen van GI-professionals omtrent het nieuwe Europese
wettelijk kader dat bestaat uit INSPIRE en andere regelgeving
met betrekking tot GI en milieu. Gebruikmakend van een
dynamisch platform, zal LINKVIT ervoor zorgen dat
geïnteresseerden kunnen deelnemen in leerervaringen, en
bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs en training inzake
GI en INSPIRE doorheen Europa en aan de uitwisseling van
goede praktijken.
Het project staat in voor een makkelijke toegang tot
trainingsmateriaal via eLearning tools, de definiëring van
duidelijke en flexibele leerpaden en de ontwikkeling van een
allesomvattende trainingskader dat toelaat om deze leerpaden
te doorlopen.

Basiskennis voor INSPIRE

Introductie in INSPIRE
Inhoud:: Bespreekt de belangrijkste elementen van de INSPIRE Richtlijn, met name de context en
achtergrond, de scope en inhoud van de Richtlijn en een overzicht van de bijhorende
implementatierichtlijnen.

Europese geoportalen als SDI gebruikersinterfaces
Inhoud: Presenteert het concept van de infrastructuur achter een geoportaal om het belang van
standaarden, gedistribueerde architecturen en documentatie van data en diensten aan te tonen.

INSPIRE ‘Data and Service sharing’ – basis
Inhoud: Gaat dieper in op de belangrijkste elementen van de INSPIRE Richtlijn aangaande ‘data en
service sharing’ en de vereisten van de INSPIRE regels aangaande een geharmoniseerde toegang
tot data en diensten.

Basisconcepten van XML en GML
Inhoud: Bespreekt de concepten van XML, GML en UML klassendiagrammen en hoe deze zich tot
elkaar verhouden.

INSPIRE dataspecificaties – basis
Inhoud: Biedt een introductie tot de INSPIRE dataspecificaties en het generisch conceptueel model
dat gebaseerd is op de ISO 19100 reeks van standaarden en geeft voorbeelden van UML
klassendiagrammen voor sommige van de INSPIRE datathema’s.

Datakwaliteit
Inhoud: Gaat dieper in op de concepten van geografische datakwaliteit en hoe deze concepten
toegepast kunnen worden voor het specificeren van datakwaliteit volgens internationale standaarden.

INSPIRE netwerkdiensten – basis
Inhoud: Bespreekt de concepten van het World Wide Web en Service Oriented Architectures, toont
de 5 types van INSPIRE netwerkdiensten en verduidelijkt de link met bestaande ISO en OGC
standaarden.

Dataharmonisatie
Inhoud: Bespreekt de basisconcepten van dataharmonisatie met betrekking tot datamodellering en dataconversie, en biedt aandacht voor ‘schema translations’ en concepten van dataharmonisatie volgens de
INSPIRE modellen.

Geavanceerde technische modules
INSPIRE geavanceerd
Inhoud: Gaat na hoe INSPIRE een drijfveer kan zijn voor e-Government processen, plaatst INSPIRE in
de ruimere context van andere initiatieven en technologische ontwikkelingen en legt de toekomstige
ontwikkelingen binnen INSPIRE en de instandhouding van INSPIRE uit.

Metadata en catalogusdiensten
Inhoud: Beschrijft wat metadata zijn en waarom metadata belangrijk zijn voor toegang tot data in een
gedistribueerde omgeving.

INSPIRE netwerkdiensten – geavanceerd
Inhoud: Introduceert de implementatierichtlijnen voor netwerkdiensten en biedt richtsnoeren gebaseerd
op goede praktijken doorheen Europa voor het opzetten van conforme en performante netwerkdiensten
(‘hoe een WMS, WFS en CSW opzetten’).

Modules voor stakeholders
in geologie en civiele
bescherming
 Risicobeheer
 Geologische dataharmonisatie

Procedures voor data- en metadataharmonisatie
Inhoud: Introduceert de principes van validatie als een noodzakelijke step voor het controleren of
geharmoniseerde data en/of metadata in overeenstemming zijn met de relevante specificaties.

Voorbeelden van datatransformatie
Inhoud: Toont hoe het gebruik van ‘matching tables’ een nuttige tool is voor het documenteren van het
mappingsproces tussen de elementen van de brondataset en de INSPIRE datamodelelementen en legt
uit hoe bepaalde problemen hierbij geïdentificeerd en opgelost kunnen worden.

Metadata- en datavalidatie voor INSPIRE
Inhoud: Toont hoe de mate van conformiteit met de vereisten vastgelegd in Commission Regulation
(EU) No 1089/2010 te beoordelen voor een GML dataset die behoort tot één van de INSPIRE Annex
II/III thema’s, waarbij conformiteit wordt beoordeeld via een Executable Test Suite (ETS).

Natuur, geologie en innovatieve oplossingen
Natuurbeheer en het Nature 2000 Netwerk
Inhoud: Geeft een overzicht van het beleid inzake natuurbeheer en biodiversiteitbehoud, en het
management van beschermde gebieden.

Technologische trends en
innovatieve oplossingen:
 Introductie in Linked Data
 Linked Data geavanceerd
 Introductie in Sensor Web
Enablement

PARTNERS
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International Group – ITALIE

Natuurbeheer INSPIRE
Inhoud: Bespreekt de rol van INSPIRE Directive in
Het domein van natuurbeheer, en door een korte
Inleiding te bieden in de vier INSPIRE thema’s.
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Risicobeheer
Inhoud: Bespreekt de stand van zaken en de belangrijkste strategieën en kennis over risicobeheer en
biedt voorbeelden van geo-risicokaarten voor INSPIRE.

Geologische data-harmonisatie
Inhoud: Gaat dieper in op de definiëring van geologische data in INSPIRE en GeoSciML standaarden,
en beschrijft een wrapper die data afkomstig van netwerkdiensten vergelijken met en omzetten naar
standaarden.

Introductie in Linked Data
Inhoud: Biedt een diepgaande bespreking van de principes van Linked Data en Semantic Web
technologieën (RDF, OWL, SKOS, SPARQL, etc.)
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Linked Data geavanceerd
Inhoud: Introduceert hoe data als Linked Data gepubliceerd en gebruikt kunnen worden en geeft
concrete voorbeelden en mogelijke voordelen.

Introduction in Sensor Web enablement
Inhoud: Biedt een overzicht van de wereld van sensoren en Sensor Web Enablement en geeft
voorbeelden van SWE implementaties voor het monitoren van luchtkwaliteit.

Dit project is gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening van de auteur weer en de
Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de weergegeven informatie.

Meer informatie:
www.linkvit.eu

