9.1 Purpose
Gegevens
Id

9.1

Naam (nl)

Doel

Naam (en)

Purpose

V/A/O/X/B

(V )

Cardinaliteit

1

Datatype

vocab

SPM
Coderingsstandaard
Volgorde

ongespecificeerd

Definitie
Het perspectief (het doel) van de classificatie.

Opmerkingen
Het is toegestaan om hetzelfde 'Purpose' meermalen te gebruiken (in verschillende instanties van het element <classification> (veld 9 classificatie),
echter alleen als het daarbij gaat om verschillende classificaties.

Businessrules
Verplicht voor iedere aanwezige instantie van <classification> (veld 9 classificatie).
De waarde van dit veld wordt bepaald door de business rules die voor dit veld gelden. Deze business rules zijn opgenomen onder 9
Classification. Reden hiervoor is dat de business rules voor dit veld in samenhang moeten worden gezien met de business rules voor 9.2
Taxon Path, 9.2.1 Source, 9.2.2.1 Id en 9.2.2.2 Entry.
Let op!
Voor iedere nieuwe classificatie die er op de Vocabulaire Bank wordt geregistreerd, MOET er een nieuwe business rule worden opgesteld.

Vocabulaire
Vocabulaire Businessrule
subject

predicate

object

/lom/classification/purpose

recommends

http://purl.edustandaard.nl/classification_purpose_nllom_20180530

/lom/classification/purpose

allows

http://purl.edustandaard.nl/vdex_classification_purpose_lomv1p0_20060628.xml

Tips:
Zie http://vocabulairebank.edustandaard.nl/ voor een overzicht van alle geregistreerde vocabulaires.

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
<purpose>
<source>LOMv1.0</source>
<value>discipline</value>
</purpose>
(...)

IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
<purpose>
<source>
<langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
</source>
<value>
<langstring xml:lang="x-none">discipline</langstring>
</value>
</purpose>
(...)

Verschillen met LORElom
* V|A|O|X|B: Was verplicht en had altijd een vaste waarde. Er zijn nu business rules voor, waarbij de waarde (en de gebruikte
vocabulaire) afhankelijk is van de waarde in één of meer andere velden. Praktisch betekent dit dat het zo goed als altijd een
verplicht veld is, waarbij over het algemeen een term uit de LOMv1.0 vocabulaire gebruikt moet worden.

Verschillen met CZPv1.3
V|A|O|X|B: Was verplicht voor ten minste één willekeurige vocabulaire. Er zijn nu business rules voor, waarbij de waarde (en de
gebruikte vocabulaire) afhankelijk is van de waarde in één of meer andere velden. Praktisch betekent dit dat het zo goed als altijd
een verplicht veld is, waarbij over het algemeen een term uit de LOMv1.0 vocabulaire gebruikt moet worden.

