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Status A voor gegevensbestanden 
 
Continu verbeteren en productkwaliteit 
Het op een niveau brengen en houden van de kwaliteit van operationele bestanden is een 
continu proces. Verbeteracties worden regelmatig gepland en geëvalueerd in samenhang met 
toepassingen waarin het bestand wordt gebruikt. Voor de productkwaliteit zijn objectieve, 
verifieerbare criteria ontwikkeld.  
 
Kwaliteitscriteria 
We hebben twee kwaliteitsniveaus ingesteld met bijbehorende criteria:  

• Status A. Het minimum kwaliteitsniveau waaraan alle operationele bestanden moeten 
voldoen (deze checklist).   

• Status AA. Het goede kwaliteitsniveau.  
Bijna alle criteria voor kwaliteitsniveau Status A zijn statisch, dat wil zeggen dat aan alle van 
toepassing zijnde criteria moet worden voldaan om dit minimum kwaliteitsniveau te halen. De 
criteria voor Status AA zijn deels statisch en deels dynamisch. Dynamische criteria wil zeggen 
dat er planmatig aan gewerkt wordt om aan deze criteria te voldoen, b.v. aan het verder 
valideren van het bestand. 
 
Toekennen status en beroep 
Voor het verkrijgen van een kwaliteitsstatus moet een audit worden gehouden door een 
gekwalificeerde auditor of auditteam. Van de audit wordt door de auditor(s) een verslag 
gemaakt. Gewoonlijk zal de ingevulde checklist, met verwijzingen naar de relevante 
documentatie, voldoen als verslag. De auditee moet de verslaglegging goedkeuren. Bij 
verschil van mening beslist de softwarekwaliteitsmanager, indien hij geen deel uitmaakt van 
het auditteam. De directie beslist uiteindelijk als het verschil van mening blijft bestaan. Voor 
Status A moet voldaan worden aan de van toepassing zijnde Status A kwaliteitscriteria. Voor 
Status AA moet voldaan worden aan de van toepassing zijnde Status A én Status AA 
kwaliteitscriteria. De status wordt toegekend door de softwarekwaliteitsmanager. 
 
Statische en dynamische bestanden 
Statische bestanden zijn bestanden waar niets meer aan toegevoegd wordt. Alleen fouten 
worden verbeterd. De toegekende kwaliteitsstatus blijft geldig zolang het bestand beheerd 
wordt.  
Aan dynamische bestanden worden regelmatig gegevens toegevoegd. De toegekende 
kwaliteitsstatus blijft geldig indien: 

• deze toevoegingen de structuur van het bestand niet beïnvloeden en 
• de kwaliteit van de toegevoegde gegevens is geborgd en 
• het proces van toevoegen van gegevens is geborgd. 

Jaarlijks wordt het beheers- en exploitatieplan bijgewerkt. Dan wordt beoordeeld of nog 
steeds aan deze criteria wordt voldaan en de kwaliteitsstatus van kracht blijft. 
 
Kwaliteitsdocumentatie 
De beoordeling wordt gedaan aan de hand van schriftelijke documentatie, de 
"kwaliteitsdocumentatie" van het bestand. Voor de indeling van de kwaliteitsdocumentatie kan 
de indeling van de checklist worden aangehouden. In ieder geval dient de documentatie van 
theorie, de technische- en gebruikersdocumentatie publiekelijk toegankelijk te zijn (b.v. 
internet, Alterra rapporten, publicaties). 
 
Verantwoordelijkheden 
De beheerders van het bestand zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestand en 
voor het bijhouden van de kwaliteitsdocumentatie. De projectleider van het project dat het 
bestand gebruikt is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de gegevens uit het bestand 
en de kwaliteit van de uiteindelijke resultaten. 
 



Versie:  
Datum: 

2.0 
27-12-2007 

Checklist Status A 
gegevensbestanden 

Pagina:  2/9 

Beheerder: Software-
kwaliteitsmanager  Bestand: LGN7 

 

 

 
Invullen checklist 
De checklist wordt grotendeels door de auditee ingevuld: Algemeen, de 
"kwaliteitsdocumentatie" waarnaar verwezen wordt (Verwijzingen) en bij elke vraag de 
verwijzing naar de relevante passage van de documentatie. De auditee kan ook opmerkingen 
en aanvullingen bij de vragen maken. 
Tijdens de audit vult de auditor zijn bevindingen in. 
 
Meer informatie 
De site "Kwaliteit modellen en bestanden" geeft meer informatie over het Alterra 
kwaliteitssysteem voor modellen en bestanden. Ook zijn daar voorbeelden, templates en 
"handreikingen" te vinden. 
Zijn er nog steeds vragen of onduidelijkheden? Of heb je behoefte aan ondersteuning? Neem 
dan contact op met de softwarekwaliteitsmanager. 
 
 
 
Wijzigingen ten opzichte van vorige versies 
 
Versie 1.0 (gepubliceerd) 
21-9-2004, Jûnt Halbertsma 
1. Eerste publicatie na discussie met onderzoekers. 
 
Versie 1.1 (gepubliceerd) 
9-3-2006, Jûnt Halbertsma 
1. Tabel "Verwijzingen" toegevoegd. 
2. Velden "opmerking" bij de vragen uitgesplitst voor auditor en auditee. 
3. Velden "verwijzing" bij de vragen toegevoegd. 
4. Tekst van inleiding aangepast op de wijzigingen. 
 
Versie 2.0 (gepubliceerd) 
27-12-2007, Jûnt Halbertsma 
1. Toelichting uitgebreid en direct bij vragen gezet. 
2. Header aangepast.  
3. Checklists Status A en Status AA gesplitst. 
4. Slecht werkende formulier functionaliteit van Word verwijderd. 
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Algemeen 

Naam bestand LGN 

Versienummer 7 

Versiedatum December 2013 

Korte omschrijving Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland  

Doelgebied Studies waarbij informatie over grondgebruik nodig is. Doelgroepen zijn 
ministeries, provincies en waterschappen. Het bestand LGN7 geeft een 
tijdsbeeld van het landgebruik voor 2012 dat voor zowel beleidsanalyses als 
voor modelinput is te gebruiken. 

Database omgeving ArcGis (shape-files) 

Platform Windows7 

Beheerder/ 
contactpersoon 

Gerard Hazeu 

 
Verwijzingen 

1. Hazeu, G.W., Schuiling, C., Dorland, G.J., G.J. Roerink, H.S.D. Naeff en R.A. Smidt, 
2014. Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7). Vervaardiging, 
nauwkeurigheid en gebruik. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 2548. 

2. Hazeu, G.W., Schuiling, C., Dorland, G.J., Oldengarm, J. & H.A. Gijsbertse, 2010. 
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 6 (LGN6). Vervaardiging, 
nauwkeurigheid en gebruik. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 2012, 132p., 20 
figs., 9 tables and 15 refs. 

3. www.lgn.nl 

4. Hazeu, G. (2015). Kwaliteit LGN7, toepassingen, monitoring changes en metadata – 
addendum.  

5.  
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Checklist Status A gegevensbestanden 
 

Beoordeling 
Voor het verkrijgen van Status A moet een audit worden gehouden door een gekwalificeerde 
auditor of auditteam. Van de audit wordt door de auditor(s) een verslag gemaakt. Gewoonlijk 
zal de ingevulde checklist, met verwijzingen naar de relevante documentatie, voldoen als 
verslag. De auditee moet de verslaglegging goedkeuren. Status A wordt gehaald als aan alle 
van toepassing zijnde criteria wordt voldaan. De status wordt verleend door de 
softwarekwaliteitsmanager. 
De beoordeling wordt gedaan aan de hand van schriftelijke documentatie, de 
"kwaliteitsdocumentatie" van het bestand. De documentatie van theorie, de technische- en 
gebruikersdocumentatie dient publiekelijk toegankelijk te zijn (b.v. internet, Alterra rapporten, 
publicaties). 

Status A toegekend: datum: 
 

beoordeeld door: 

naam: handtekening: 

� ja � nee 13 april 2015 
Harm Houweling 
Janien v.d. Greft 
George van Voorn 

 

 
 
 

 Theorie 
In dit deel wordt de wetenschappelijke achtergrond van het bestand 
beschreven. Een publicatie is een publiek toegankelijk document, 
waaronder dus ook een web-site en een Alterra rapport valt. Het verdient 
de voorkeur deze documentatie in het Engels te schrijven. 
Kijk op de site "Kwaliteit modellen en bestanden" voor voorbeelden, 
templates en "handreikingen". 
 ja nee n.v.t. 

A 1 Is het doel waarvoor het bestand is ontworpen beschreven? � � � 

 verwijzing:  1/ H1.1 en H1.2    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

Licht toe waarom het bestand is gemaakt. 
 

   

A 2 Is het toepassingsgebied van het bestand beschreven? � � � 

 verwijzing:  1/H1, 1/H8 en 2/H9    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

Beschrijf in welke situaties het bestand wel en niet kan worden toegepast. 
Denk hier ook aan het spatiële schaalniveau. 
 

   

A 3 Zijn de vereenvoudigingen en aannamen over de gebruikte representatie 
van de werkelijkheid gemotiveerd en beschreven? 

� � � 

 verwijzing:  1/H2.1 en bijlage 1, 1/H4, 1/H5    
 opmerking auditee:      
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 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

 Technische documentatie 
In dit deel worden de technische implicaties van de vertaling van de 
werkelijkheid naar het bestand beschreven voor ontwikkelaars. Het 
bestand wordt gedocumenteerd op een manier dat een opvolger 
voldoende informatie heeft om het bestand te onderhouden. 
 Het verdient de voorkeur deze documentatie in het engels te schrijven. 
Kijk op de site "Kwaliteit modellen en bestanden" voor voorbeelden, 
templates en "handreikingen". 
 ja nee n.v.t. 

A 4 Is de metadatainformatie van het bestand beschikbaar?  � � � 

 verwijzing:  4/, 1/bijlage 7    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

A 5 Is het ontwerpmodel van het bestand beschreven? � � � 

 verwijzing:  1/H4, H7; 4/    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

A 6 Is de benodigde hard- en software beschreven? � � � 

 verwijzing:  1/H7    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

Beschrijf dit indien er meer nodig is dan een algemeen gangbaar 
computersysteem met een algemeen gangbare software en operating 
systeem. 
 

   

 Gebruikersdocumentatie 
In dit deel wordt het bestand beschreven voor gebruikers. De mate van 
documentatie is afhankelijk van het soort gebruikers van het bestand. Dit 
onderdeel kan worden overgeslagen als het bestand alleen in de 
ontwikkelgroep wordt gebruikt. Vraag A 14 blijft wel relevant en kan 
opgenomen worden in de web site of in de samenvatting van de 
technische documentatie. 
Het verdient de voorkeur deze documentatie in het engels te schrijven. 
Kijk op de site "Kwaliteit modellen en bestanden" voor voorbeelden, 
templates en "handreikingen". 
 ja nee n.v.t. 

A 7 Is er een beknopte beschrijving van de inhoud van het bestand? � � � 

 verwijzing:  1/ H2, H7; 4/; meta-data    
 opmerking auditee:  Verwijzing is afhankelijk van type gebruiker.    
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

A 8 Zijn de toepassingen van het bestand beschreven? � � � 
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 verwijzing:  1/H1, 1/H8 en 2/H9    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:  Op website staan vele voorbeelden van 

toepassingen. 
   

 Toelichting: 
 

   

A 9 Zijn de restricties van het bestand beschreven? � � � 

 verwijzing:  1/H9; 4/    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

A 10 Zijn alle in het bestand gebruikte begrippen gedocumenteerd en 
éénduidig gedefinieerd? 

� � � 

 verwijzing:  1/ bijlage 1    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

A 11 Is het benodigde kennisniveau van de gebruiker van het bestand 
beschreven? 

� � � 

 verwijzing:  1/ H7     
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

Geef hier het benodigde niveau van zowel de kennis van computers en 
de gebruikte programmatuur als van de vakinhoudelijke kennis. 
 

   

A 12 Is het user interface beschreven? � � � 

 verwijzing:      
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor: standaard GIS-applicatie     
 Toelichting: 

Beschrijf het user interface voor een gebruiker indien dit niet direct  en 
intuïtief duidelijk is.  
 

   

A 13 Is er een bedieningsinstructie? � � � 

 verwijzing:  1/ H7    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

A 14 Is er een samenvatting van de belangrijkste testen op en validaties van 
het bestand? 

� � � 

 verwijzing:  Testen: 1/ H4.3 (p 35, 36) en 1/H7 (p54); 
Validatie: 1/ Samenvatting geeft samenvatting van 
validatie; 4/ 

   

 opmerking auditee:  In addendum (4/) is de aanbeveling om het testen 
tijdens de productie van een volgende LGN te 
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formaliseren d.m.v. een testrapport opgenomen 

 opmerking auditor:  Neem bij volgende versie ook samenvatting van 
testen op in de samenvatting van hoofdrapport 
(zoals dat ook gebeurt met validatie)  

   

 Toelichting: 
Geef voor een gebruiker een kort overzicht wat er is gedaan om 
vertrouwen in het bestand te krijgen. Verwijs eventueel naar de 
achterliggende rapportage.  
 

   

 Testen 
Hier worden de op het bestand uitgevoerde tests en de resultaten 
daarvan beschreven. Zie Validatie voor de inhoudelijke testen.  
Kijk op de site "Kwaliteit modellen en bestanden" voor voorbeelden, 
templates en "handreikingen". 
 ja nee n.v.t. 

A 15 Is de implementatie van het ontwerpmodel geverifieerd? � � � 

 verwijzing:  1/H4.3; 4/    
 opmerking auditee:  In addendum is de aanbeveling om het testen 

tijdens de productie te formaliseren d.m.v. een 
testrapport opgenomen 

   

 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

A 16 Is de uitgevoerde implementatie beschreven? � � � 

 verwijzing:  1/H4.3    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

A 17 Zijn de meest basale tests op het bestand uitgevoerd? � � � 

 verwijzing:  1/H4.3, H7 (p54)    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:  Er zijn geen zelfgeschreven scripts     
 Toelichting: 

Basale tests zijn o.a. tests op compleetheid van de gegevens en tests op 
consistentie van de gegevens. 
 

   

A 18 Zijn de uitgevoerde tests beschreven? � � � 

 verwijzing:  1/H4.3, H7    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

De uitgevoerde tests zijn vastgelegd (wie heeft wat gedaan met welke 
versie en onder welke omstandigheden) in testrapporten. Deze 
rapportage wordt opgenomen in het versiebeheersysteem of op een 
andere reproduceerbare wijze opgeslagen (kan elektronisch opgeslagen 
zijn). 
 

   

 Validatie  
In dit deel worden de validaties voor het toepassingsgebied van het 
bestand beschreven (zover mogelijk en redelijk).  
Validatie wordt hier opgevat in de ruime betekenis van het kritisch ja nee n.v.t. 
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vergelijken van de gegevens van het bestand met veldwaarnemingen of 
met gegevens van andere bestanden.  
In het algemeen zal maar een deel van het bestand gevalideerd worden. 
Validatie studies verhogen dus de validatiestatus van een bestand. 
 

A 19 Zijn de uitgevoerde validaties beschreven? � � � 

 verwijzing:  1/H6.1 (methode) en 1/H6.2 (resultaten)    
 opmerking auditee:  Op p. 44 wordt m.b.t. LUCAS voor de eerste keer 

verwezen naar Eurostat 2013. 
   

 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

 
   

A 20 Is in deze beschrijving opgenomen wat nog niet is gevalideerd? � � � 

 verwijzing:  1/H6.1, H9.1    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

Geef in het kort aan welke validaties nog zinvol zijn om te doen, en welke 
delen van het bestand daarmee gevalideerd worden. 
 

   

A 21 Is er een kritische analyse van mogelijke tekortkomingen? � � � 

 verwijzing:  1/H6, H9; 4/    
 opmerking auditee:  In addendum is een overzicht opgenomen van de 

kwaliteit per LGN klasse op basis van o.a. 
validatie resultaten. 

   

 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

Het gaat hier om een kritische analyse van de validatie resultaten die 
verklaart worden uit mogelijke tekortkomingen van het bestand. 
 

   

 Beheers- en exploitatieplan 
Dynamische criteria: In dit deel wordt jaarlijks beschreven hoe het 
bestand wordt beheerd en geëxploiteerd. De geplande kwaliteitsborging 
en de geplande verbeteringen van het afgelopen jaar worden 
geëvalueerd. Verbeteringen worden gepland.  
Kijk op de site "Kwaliteit modellen en bestanden" voor voorbeelden en 
templates. 
 ja nee n.v.t. 

A 22 Is er een beheersplan ? � � � 

 verwijzing:      
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:  LGN7 is een statische bestand; het beheer is 

geregeld via de GeoDesk 
   

 Toelichting: 
Jaarlijks wordt een beheersplan gemaakt. 
 

   

A 23 Is het inhoudelijk beheer geregeld? � � � 

 verwijzing:  Zie A22    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting:    
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Geregeld betekent hier dat er een aanspreekpunt is en dat er tijd is om 
het beheer uit te voeren. 
 

A 24 Is het technisch beheer geregeld? � � � 

 verwijzing:  Zie A22    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

Onder technisch beheer wordt ook het versiebeheer verstaan. Geregeld 
betekent hier dat er een aanspreekpunt is en dat er tijd is om het beheer 
uit te voeren. 
 

   

A 25 Is de ondersteuning naar de gebruikers geregeld? � � � 

 verwijzing:  Zie A22    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:      
 Toelichting: 

Van toepassing in het geval van externe gebruikers (extern = buiten 
ontwikkelgroep). 
Geregeld betekent hier dat er een aanspreekpunt is en dat er tijd is om 
de ondersteuning uit te voeren. 
 

   

A 26 Zijn de uitgevoerde verbeteringen gerapporteerd? � � � 

 verwijzing:  Zie A22    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:  LGN7 is een statische bestand    
 Toelichting: 

Evalueer kort de verbeteringen van het afgelopen jaar en geef eventueel 
aan waarom de uitgevoerde verbeteringen afwijken van de geplande. 
 

   

A 27 Zijn de geplande verbeteringen voor het bestand beschreven? � � � 

 verwijzing:  Zie A22    
 opmerking auditee:      
 opmerking auditor:  LGN7 is een statische bestand    
 Toelichting: 

Geef een kort overzicht van de geplande verbeteringen voor het 
komende jaar. Gepland betekend dat de financiering rond is of zeer 
waarschijnlijk (er bestaat een projectplan en mogelijke financier). 
 

   

 


