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Met structured data kun je aan Google en andere zoekmachines de inhoud van een site ver-
duidelijken. Meer en meer webmasters gebruiken structured data markup om de op een site 
vermelde personen, organisaties, plaatsen, evenementen, producten, kunstwerken, enz. pre-
ciezer aan te duiden.

Door bepaalde informatie op een site 
te coderen, kan die meer zichtbaar-
heid krijgen. Ten eerste kun je de zoek-
resultaten van ‘rich snippets’ voorzien, 
wat kan leiden tot een hogere doorklik-
ratio. Er zijn rich snippets die uitlich-
ten waar en wanneer een evenement 
plaatsvindt, die de prijs van een product 
tonen, de bereidingstijd van een recept, 
de beoordeling van een boek, enz. Ten 
tweede kun je bij de zoekresultaten 
breadcrumbs (het horizontale naviga-
tiepad bovenaan een webpagina) laten 
verschijnen, zodat het voor de bezoe-
ker meteen duidelijk is waar hij op je site 
terechtkomt.

Ten derde kan structured data de 
Knowledge Card (het gedeelte dat bij 
Google rechts van de zoekresultaten 
staat) spijzen. Zo kan een organisatie 
haar lokale informatie zoals logo, loca-
tie en contactgegevens gestructureerd 
coderen, zodat die altijd correct in de 
Knowledge Card worden weergegeven.

MICrODATA EN SCHEMA.Org
Met structured data markup codeer je 
de inhoud van een site, zodat die ver-
staanbaar wordt voor zoekmachines en 
andere internetapplicaties. Om meer 
semantiek of betekenis aan de HTML-
code toe te voegen, heb je verschillende 
standaarden: Microformat, Microdata, 
RDFa, JSON-LD. Google geeft daarbij 
de voorkeur aan Microdata wat werkt 
met itemtype- en itempropattributen 
binnen de HTML-tags:

<span class=’publication-name’ 
itemprop=’publisher’ itemtype=’http://
schema.org/Organization’>
<span itemprop=’name’>Atlas 
Contact</span></span> in 
<span class=’publication-date’ 
itemprop=’datePublished’>2015</span>

Naast een manier van coderen heb je 
een taal nodig om de inhoud te metada-
teren. De klassen (itemtype) en hun 
eigenschappen (itemprop) benoem je 
volgens een bepaalde woordenschat 
of ontologie. Schema.org, een in 2011 
gestart initiatief van Google, Microsoft 
en Yahoo!, is zo een basiswoordenschat 
voor het verrijken van webinhoud. 
Het omvat meer dan 600 klassen 
(LocalBusiness, Person, CreativeWork) 
en bijna 1000 bij die klassen horende 
eigenschappen (OpeningHours, Name, 
Creator).

Schema.org is de favoriete taal van 
de zoekmachines, maar er zijn andere 

metadataschema’s die een begrippen-
kader bieden: FOAF voor de beschrij-
ving van personen, Open Graph voor 
apps op Facebook, GoodRelations voor 
producten, hCalendar voor evenemen-
ten, enz.

STrUCTUrED DATA EN 
BIBlIOTHEKEN
Structured data maken een organisa-
tie beter vindbaar en herkenbaar voor 
zoekmachines. Zo vermeldt http://

Breadcrumbs en rich snippets bij het zoekresultaat voor een boek.

schema.org/Library een aantal ken-
merken van bibliotheken: description, 
url, address, openinghours, telephone, 
email, employee, geo coordinates, enz. 
Als die metadata op de bibliotheeksite 
gestructureerd gecodeerd zijn, kunnen 
zoekmachines die gegevens uitlichten in 
rich snippets of de Knowledge Card.

Als bibliotheken ook hun materialen 
semantisch coderen, kunnen (zoek)-
machines ook van die data intelligent 
gebruikmaken. OCLC geeft hier het 
voorbeeld. De bibliografische beschrij-
vingen op WorldCat.org zijn conse-
quent verrijkt met properties uit http://
schema.org/CreativeWork. Bovendien 
werkt OCLC met de Schema.org-
gemeenschap samen om een set exten-
sies te ontwikkelen specifiek voor biblio-
grafische beschrijvingen.

Een voorbeeld van een Vlaamse cata-
logus met structured data is Open 
Vlacc. Daar zijn de records getagd met 
Microdata-code en Schema.org-woor-
denschat.

Vast staat dat structured data in de toe-
komst nog belangrijker zullen worden, 
omdat ze een essentieel bestanddeel 
vormen van het semantische web.

Wil je zelf met structured data aan de 
slag, dan hoef je geen programmeur te 
zijn. Google biedt uitleg, hulp en con-
trole:
• developers.google.com/
 structured-data
• google.com/webmasters/
 markup-helper
• developers.google.com/
 structured-data/testing-tool 

> voor meer info: be.linkedin.com/in/commissaresse 

- @commissaresse
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