
Actualiseren content 
in de keten tbv
grootschalig oefenen

• Waarom zouden we?

• Wie/wat/hoe/wanneer?

• Wat is de impact?



Waarom content actualiseren?

• PRE is aan groeiende vervuiling onderhevig: er staat de nodige content op 
die niet meer nuttig of nodig is maar die niet zomaar verwijderd kan 
worden

• Er is een toezegging vanuit het rijk om nieuwe rijksdocumenten waaronder 
ook een nieuwe versie van de bruidsschat uit te geven. Deze documenten 
kunnen nog altijd alleen als initiële content worden geladen. Deze zullen 
dus uit de PRE omgeving moeten worden verwijderd en opnieuw geladen 
en dit kan in effectieve zin alleen als de gehele omgeving wordt geleegd. 

• A’ is op beperkt aantal punten niet compatibel:

• Ambtsgebieden

• Waardenlijsten

• Capaciteitsklem bij de ontwikkelteams: als er conversiescripts gemaakt 
moeten worden voor de overige content halen we PI-19 doelen mogelijk 
niet – en het is niet gezegd dat e.e.a. slaagt



Wat is het plan?
- Planning: besluitvorming in PIBO 26/08 en PR 06/09, uitvoeren na release 

PI-19 software (vanaf plm 25 september tot begin oktober)

- Wat gaan we doen: het voorstel is om alle content op PRE op te 
schonen en alle rijkscontent opnieuw te laden. Dus:

- Hele keten leeg op PRE van LVBB t/m RTR

- Ow-placeholder, AMvB’s, Or, NOVI en bruidsschatten laden in nieuwe 
versies aangepast aan A’, zowel JR als TR, door Virtueel Contentteam

- BG en softwareleveranciers zullen dit keer alle eigen content 
moeten terugzetten omdat ook LVBB leeg gaat en er dus geen 
backup uit OZON gemaakt kan worden, RTR kon al nooit uit backup

- Contentanalyse om impact nader te bepalen: zie eerste resultaten + 
Excel (we verspreiden die na het overleg)

- We houden op PRE ook Conn3ct-activiteiten en algemene set op 
huidige wijze, tenzij eerder anders wordt besloten voor PROD en het 
zinvol lijkt die lijn op PRE te volgen

- We zijn in afwachting van besluitvorming vast gestart met voorbereidingen 
van het werk, anders is planning lastig haalbaar



Wat is de impact op oefencontent?
• Uit eerste content analyse blijkt dat het merendeel (>80%) van de content 

op PRE bestaat uit bruidsschat + rijkscontent + content ADS/DSO 
(testcontent etc), impact is er vooral wie zelf content heeft geladen

• Voorstel voor verdere analyse:

• Wij sturen (net als in mei van dit jaar) lijst met wat er nu op PRE staat 
– kan dat naar dit overleg?

• We gaan er vanuit dat wie zijn bestanden terug wil deze zelf terug zal 
zetten 

• Aanpassingen zijn dan nodig als je ambtsgebieden gebruikt of waarden 
die niet terugkomen in de nieuwe waardenlijst

• Wij horen graag of dat wel/niet lukt, en als er problemen zijn: waar dat 
aan ligt

• Mogelijk kunnen we helpen – maar dan moet wel duidelijk zijn 
waarmee



Wat is impact op beschikbaarheid PRE?

• Oefenen op PRE kan pas weer als eerste sets Rijksdocumenten zijn geladen

• Dus: beperkt aantal dagen PRE niet beschikbaar

• NB we willen doorlooptijd van de content release verkorten en laden 
daarom 60 documenten per dag via LVBB, dat is 2x zo veel als vorige keren 
en zou het maximum moeten wezen

• Het is dus niet wenselijk om hoge volumes omgevingsdocumenten 
tijdens de content uitrol van het Rijk te laden

• Doorlooptijd van de hele content release is naar huidige inschatting max 10 
werkdagen



Vragen?
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