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SPOORBOEKJE DIGITALISERING ERFGOEDCOLLECTIES 

Welkom! Dit is het spoorboekje voor  
digitalisering van erfgoedcollecties. Je bent  
er al mee bezig, of je hikt er wellicht tegenaan. 
Hoe begin je? Hoe vind je een goede route  
en wat wordt je eindbestemming? Daar ga je 
mee aan de slag. 

Waar sta ik nu?
Hoe staat het met de digitalisering van je  
collectie(s)? Kies de situatie die het beste  
past bij de collectie en volg de stappen.  
Misschien wil je klein beginnen en starten  
met een deel van de collectie. Dat kan ook. 

Colofon

Bronnen-
overzicht 



KIES EEN BEGINSITUATIE

De collectie is nog niet  
of beperkt geregistreerd,  
geordend en/of voorzien 
van beschrijvingen  
of context. 

Je bent relatief veel  
tijd kwijt aan het zoeken 
naar informatie over  
de collectie. 

Het ontbreekt aan een 
(goed) collectieregistratie-
systeem.

De collectie wordt in de basis gere-
gistreerd op papier of in een digitaal 
systeem. De informatie is toeganke-
lijk voor publiek en eigen mensen 
binnen de muren van de organisatie. 

De collectie is nog niet voor het  
publiek online te raadplegen, maar 
die wens is er wel. Alleen, hoe pak 
je dat aan? Er moet misschien nog 
een keuze worden gemaakt voor een 
(ander) collectieregistatiesysteem dat 
aan alle wensen van de organisatie 
voldoet.

De collectie is toegankelijk 
gemaakt via een collectie- 
registratiesysteem met  
zoveel mogelijk beschikbare  
metadata en afbeeldingen  
van objecten.  

De collectie is te raadplegen 
op de eigen website, maar 
het is nog niet goed mogelijk 
om de collectie te delen met 
andere gebruikers, andere 
erfgoedorganisaties, of op 
digitale platforms.

De collectie is online beschikbaar 
en deelbaar onder de juiste  
rechtenlicenties en wordt mogelijk 
al als open data aangeboden  
op platforms zoals Collectie  
Nederland.

Hoe zorg je vervolgens voor  
een verrijking van de collectie  
en connecties met andere  
erfgoedinformatie? En kunnen 
creatievelingen de collectie straks 
gebruiken voor nieuwe online  
toepassingen? 

DE COLLECTIE IS NIET OF 

BEPERKT GEREGISTREERD  

OF TOEGANKELIJK

DE COLLECTIE IS GEREGISTREERD  

OP BASISNIVEAU EN IS TOEGANKELIJK 

DE COLLECTIE IS ONLINE  

TOEGANKELIJK VIA DE 

EIGEN WEBSITE 

DE COLLECTIE IS MET (OPEN) LICENTIES

ONLINE VINDBAAR EN DEELBAAR VIA

DE EIGEN WEBSITE EN/OF PLATFORMS

1 2 3 4 



BEGINSITUATIE         De collectie is niet of beperkt geregistreerd of toegankelijk1 

Een informatiebeleidsplan beschrijft  
dus hoe je als organisatie omgaat  
met digitalisering. Bekijk hier welke  
onderdelen je opneemt in het plan.  
Vergeet daarbij niet de langetermijn  
toegankelijkheid van je digitale collecties.  
Gebruik hiervoor de wegwijzer duur-
zaamheidsbeleid.

Waar wil ik heen? 

Bepaal wat je bestemming is.  
Collecties digitaal duurzaam  
toegankelijk en vindbaar maken,  
kan in verschillende gradaties:  
van digitaal beschreven collecties 
die toegankelijk zijn in de eigen  
organisatie tot en met gelinkte, 
open en verrijkte collecties die  
met iedereen worden gedeeld 
en worden gebruikt voor nieuwe 
online toepassingen. Hoe ver wil en 
kun je daarin gaan? Dat bepaal je 
als organisatie uiteraard zelf. 

Maak een plan van aanpak 
Het is handig om eerst meer te weten  
over wat er komt kijken bij het informatie-
beheer in je organisatie (Lees de Hand- 
leiding informatiebeheer in musea hier).

Vervolgens kun je visie, beleid en acties 
rond ICT, digitale duurzaamheid en  
digitalisering van collecties gaan bepalen.  
Een plan zorgt voor een duidelijke richting 
voor zowel de eigen organisatie als andere 
belanghebbenden, zoals subsidiegevers en/
of overheden waar je een relatie mee hebt. 

Lees hier hoe je informatiebeleid  
maakt en vastlegt in een plan.
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TIP

In dit spoorboekje staan veel links naar online 
bronnen en publicaties waar je meer informatie 
kunt vinden. Zelf hebben we er ook dankbaar 
gebruik van gemaakt. Voor de leesbaarheid  
hebben we niet overal de volledige naamsver-
melding kunnen opnemen. Het complete  
overzicht van bronnen vind je daarom achterin.

https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/
http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/collectie-en-informatiebeheer/collectie-registreren-documenteren-en-online-plaatsen/
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast


TIP

Doelen en obstakels
Iedere collectiebeherende erfgoedinstel-
ling heeft een schat aan informatie in huis: 
unieke collecties, beschrijvingen en kennis 
over deze collecties die bij collega’s in het 
hoofd zit en/of in documenten is vastge-
legd, tentoonstellingsinformatie etc. 

Door deze informatie digitaal beschikbaar 
te stellen:
• vergroot je de toegankelijkheid  

van de collectie(s) 
• is het eenvoudiger deze te delen met 

anderen
• kun je nieuwe digitale toepassingen  

(laten) maken
• kun je een groter publiek trekken
• kun je kwetsbare objecten beschermen 

door een digitaal alternatief te bieden

Iedere organisatie heeft zo zijn eigen  
redenen om te digitaliseren.

Welke redenen heeft jouw organisatie  
om de erfgoedcollecties te digitaliseren? 
Wat is het ultieme doel?
 
En hoever wil je eigenlijk gaan met  
digitaliseren? Welke vragen heb je en  
welke obstakels (en misschien wel  
doemscenario’s) zie je?

Denk aan:
• “Is er een gratis of betaalbaar   

collectieregistratiesysteem op de  
markt voor mijn historische vereniging? 
Ik denk dat de kosten voor een systeem 
als TMS of Adlib te hoog zijn voor ons.”

• “Ik ben bang voor claims die op ons 
afkomen vanwege auteursrechten en  
privacyrechten en wil niets van mijn  
collecties op internet plaatsen.”

• “Wij zijn geen techneuten. Wie zijn dan 
mijn hulptroepen? Bij wie kan ik terecht?”

• “Als alles online te vinden is, komen  
bezoekers dan nog wel naar onze  
tentoonstelling kijken?”

Wees niet bang voor obstakels 
onderweg. Die horen erbij.  

Neem ze serieus en probeer 
samen met collega’s in je net-
werk antwoorden te vinden. 
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Hoe kom ik waar ik wil zijn en wat heb ik daarvoor nodig?

Gewenste eindsituatie 
De collectie is geregistreerd 
op basisniveau en is  
beter toegankelijk binnen 
de eigen organisatie. 

Wat moet je  
hiervoor doen?
Een collectieregistratie- 
systeem opzetten waarin 
erfgoedobjecten zijn  
geregistreerd en  
gedocumenteerd.

Wat heb je  
daarvoor nodig?
• Doelen voor registratie en 

digitalisering
• Een collectieregistratie- 

systeem (CRS)
• Kennis over informatie- 

beheer, basisregistratie  
en het nummeren  
van objecten

• Ervaringen van andere  
erfgoedinstellingen

Hoe kom ik waar ik wil zijn?

Stap 1  Formuleer je doelen voor registratie  
 en digitalisering 

 

Maak een informatiebeleidsplan voor de langere  
termijn. Als je helder voor ogen hebt waar je naar 
streeft, kun je concrete projecten gaan opzetten  
en uitvoeren. 
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TIP
Is een informatiebeleidsplan momenteel te  
ingewikkeld of teveel gevraagd? Begin dan in  
ieder geval met het nadenken over en formuleren 
van je doelen en zorg dat die aansluiten op de visie 
of missie van je organisatie.

https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast


TIP

Gebruik het verschenen overzicht 
van bekende collectieregistratie-
systemen in Nederland.   

Belangrijk bij de keuze van een CRS:
• Het type objecten in je collectie(s): beeldmateriaal,  

museale objecten, archiefdocumenten, documentatie,  
audio en video, etc. 

• De kosten 
• De mate van ondersteuning door de leverancier
• De technische mogelijkheden van het systeem.  

Ondersteunt het systeem bijv. verschillende  
bestandsformaten

• Kan het systeem een tijd mee? Hoe toekomstbestendig  
is het?

• De publiekstoegang (bijv. hoe werkt de koppeling  
van informatie van het registratiesysteem naar je  
eigen website) 

• De ervaringen van andere erfgoedinstellingen
• De mate waarin het systeem aansluit bij de principes van 

Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Strategie

Laat je in ieder geval goed informeren door de leverancier, 
maar raadpleeg ook collega-instellingen die ervaring hebben 
met dit specifieke CRS. 

In een collectieregistratie- 
systeem (CRS) leg je  
informatie over de erfgoed- 
objecten uit je collectie  
digitaal vast. 

Een goed collectieregistratie- 
systeem, dat past bij de  
collectie(s) en de wensen van  
de organisatie, is een basis-
voorwaarde voor de registratie 
en digitalisering.

Hoe kies je een collectie- 
registratiesysteem? 
Aan welke eisen moet zo’n  
systeem voldoen? Dat hangt 
mede af van de wensen van je 
organisatie op het gebied van 
registratie en digitalisering van  
de collecties. Wat zijn je doelen? 
Ga anders terug naar stap 1.

Stap 2 Kies een collectie- 
 registratiesysteem
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https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/overzicht-collectieregistratiesystemen/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/overzicht-collectieregistratiesystemen/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/overzicht-collectieregistratiesystemen/
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/over-het-netwerk/nationale-strategie/


• Voor het beschrijven en toegankelijk  
maken van archieven, bekijk de  
factsheet archieven

• Voor het beschrijven van audiovisueel 
materiaal (films, video en audiotapes) 
is een handleiding verschenen

• Gebruik voor het beschrijven  
van informatieobjecten zoals  
boeken, tijdschriften en kranten  
het Invulboek Publicaties

• Voor het registreren van museale 
objecten leg je onder andere vast:  
de instellingsnaam, het inventaris-
nummer, de objectnaam, titel, de 

 verwervingsmethode, herkomst  

 
 en standplaats. In totaal kent  

de basisregistratie 20 velden.  
Meer gegevens vastleggen mag  
natuurlijk altijd. Meer informatie  
over registratie lees je in de  
handleiding informatiebeheer  
in musea

Om een collectie toegankelijk te maken, moet deze 
minimaal op basisniveau worden geregistreerd.  
Let op: Museale objecten, archiefstukken of  
documentatie worden allemaal op een andere  
manier toegankelijk gemaakt. 

Om een collectie toegankelijk en vindbaar 
te maken is het belangrijk om objecten  
van een uniek nummer te voorzien.  
Deze nummers worden gekoppeld aan  
de digitale beschrijving van het object in 
het collectieregistratiesysteem. Vergeet 
daarbij ook niet de standplaats, de fysieke 
locatie van het object, op te nemen in de 
registratie.

Lees hier de factsheet over het nummeren 
van objecten en bekijk het filmpje. 

Stap 3  Registreer de collectie(s)  
 minimaal op basisniveau

ARCHIEF Stap 4  Nummeren van objecten

TIP
Precies weten hoe je  
een object beschrijft in  
het collectieregistratie-
systeem? Gebruik het 
Invulboek Objecten
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https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/archieven/factsheet-beheer-en-behoud-van-archieven/
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Hoe_beschrijf_ik_audiovisueel_materiaal%3F
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_publicaties
http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/collectie-en-informatiebeheer/collectie-registreren-documenteren-en-online-plaatsen/
http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/collectie-en-informatiebeheer/collectie-registreren-documenteren-en-online-plaatsen/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/collectiebeheer/factsheet-nummeren-van-museale-objecten/
https://vimeo.com/80452075
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten


Resultaat
Als het goed is, heb je nu  
een keuze gemaakt voor een 
collectieregistratiesysteem  
en ben je al goed op weg of 
klaar met het nummeren en  
beschrijven van je objecten.  
Zo maak je de collectie in de 
basis toegankelijk voor de  
eigen organisatie en uit- 
eindelijk voor het publiek. 

Evalueer de behaalde resultaten met je collega’s. Zijn de 
registratie- en digitaliseringsdoelen van stap 1 behaald? 
Zo nee, kijk wat je nog nodig hebt om ze te bereiken. 
Heb je daarbij hulp nodig?

• Voor Zuid-Hollandse erfgoedinstellingen: kijk voor  
meer informatie op de website van het Steunpunt  
Digitalisering Erfgoedcollecties van Erfgoedhuis  
Zuid-Holland. Via de nieuwsbrief blijf je altijd  
op de hoogte. Of vraag ons advies via:  
digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl

• Is jouw erfgoedinstelling actief in een andere provincie, 
dan kun je voor advies of scholing terecht bij jouw  
provinciaal erfgoedhuis of het Landelijk Contact van 
Museumconsulenten. 

• Bekijk voor financiële ondersteuning de subsidiewijzer 
van DEN. Collectiebeherende instellingen in  
Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen bij het  
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Doe ik het wel goed?

Zijn je doelen gehaald?
Gefeliciteerd! 

Door naar de volgende bestemming
Wil je meer bereiken dan alleen de basis- 
toegankelijkheid van de collectie?  
Vervolg dan hier je weg.
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https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/content/nieuwsbrief-inschrijven/
mailto:digitalisering%40erfgoedhuis-zh.nl?subject=
http://www.museumconsulenten.nl/
http://www.museumconsulenten.nl/
https://www.den.nl/aan-de-slag/subsidiewijzer
https://www.den.nl/aan-de-slag/subsidiewijzer
https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-zuid-holland#content_block_543


BEGINSITUATIE         De collectie is geregistreerd op basisniveau en is toegankelijk2 

belanghebbenden zoals  
subsidiegevers of overheden 
waar je organisatie mee in relatie 
staat en soms afhankelijk van is. 

Lees hier hoe je informatie- 
beleid maakt en vastlegt in  
een plan. 

Waar wil ik heen? 

Heb je alle stappen doorlopen vanaf begin- 
situatie 1 en een plan van aanpak gemaakt?  
Sla dan deze paragraaf over en ga verder naar 
‘Hoe kom ik waar ik wil zijn en wat heb ik 
daarvoor nodig?’.

Bepaal wat je bestemming is. Collecties digitaal 
duurzaam toegankelijk en vindbaar maken kan in 
verschillende gradaties: van digitaal beschreven 
collecties die toegankelijk zijn in de eigen  
organisatie tot en met gelinkte, open en verrijkte 
die met iedereen kunnen  
worden gedeeld en bruikbaar  
zijn voor nieuwe digitale  
toepassingen. Hoe ver wil en  
kun je daarin gaan? Dat bepaal  
je als organisatie uiteraard zelf. 

Maak een plan van aanpak
Het is handig om visie, beleid  
en acties rond ICT, digitale  
duurzaamheid en digitalisering 
van collecties te bepalen en 
vervolgens vast te leggen in een 
informatiebeleidsplan.
Zo’n plan zorgt voor een  
duidelijke richting voor zowel  
de organisatie als andere  
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In dit spoorboekje staan veel links naar online bronnen en  
publicaties waar je meer informatie kunt vinden. Zelf hebben  
we er ook dankbaar gebruik van gemaakt. Voor de leesbaar- 
heid hebben we niet overal de volledige naamsvermelding  
kunnen opnemen. Het complete overzicht van bronnen vind  
je daarom achterin. 

TIP

https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken


TIP

Doelen en obstakels
Iedere collectiebeherende erfgoedinstel-
ling heeft een schat aan informatie in huis: 
unieke collecties, beschrijvingen en kennis 
over deze collecties die bij collega’s in het 
hoofd zit en/of in documenten is vastge-
legd, tentoonstellingsinformatie etc. 

Door deze informatie digitaal beschikbaar 
te stellen:
• vergroot je de toegankelijkheid  

van de collectie(s) 
• kun je kwetsbare objecten beschermen 

door een digitaal alternatief te bieden, 
etc.

• kun je een groter publiek trekken
• is het eenvoudiger deze te delen met 

anderen en nieuwe digitale toepassingen 
te (laten) maken

Iedere organisatie heeft zo zijn eigen  
redenen om te digitaliseren.

Welke redenen heeft jouw organisatie  
om erfgoedcollecties te digitaliseren?  
Wat is het ultieme doel?
 
En hoever wil je eigenlijk gaan met  
digitaliseren? Welke vragen heb je en  
welke obstakels (en misschien wel  
doemscenario’s) zie je?

Denk aan:
• “Ik ben bang voor claims die op ons 

afkomen vanwege auteursrechten en  
privacyrechten en wil liever niets van 
mijn collecties op het web plaatsen.”

• “Wij zijn geen techneuten. Wie zijn dan 
mijn hulptroepen? Bij wie kan ik terecht?”

• “Als alles online te vinden is, komen  
bezoekers dan nog wel naar onze  
tentoonstelling kijken?”

Benoem deze problemen  
in de organisatie en probeer 
antwoorden te vinden op  
vragen die spelen. 

Digitalisering is ook mensen-
werk, het draait niet alleen om 
techniek. Je hebt elkaar nodig 
om verder te komen.
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Hoe kom ik waar ik wil zijn en wat heb ik daarvoor nodig?

Gewenste eindsituatie 
De collectie is geregistreerd 
via een collectieregistratie- 
systeem (CRS) en is online toe-
gankelijk via de eigen website. 

Wat moet je  
hiervoor doen?
De objecten registreren met 
zoveel mogelijk beschik- 
bare gegevens (metadata).  
Daarnaast ga je een koppeling 
maken tussen het collectie- 
registratiesysteem en de eigen 
website, zodat de metadata 
en (mogelijk) de objecten zelf 
online te vinden zijn.

Wat heb je  
daarvoor nodig?
• Informatiebeleid 
• Concreet projectplan
• Een collectie- 

registratiesysteem
• Kennis over het online 

plaatsen van collecties
• Kennis over  

auteursrechten en  
privacyrechten

• Ervaringen van andere 
collectiebeherende 
instellingen

• Kennis over scannen 
en fotograferen van 
erfgoedobjecten

Hoe kom ik waar ik wil zijn?

Stap 1  Formuleer je doelen voor digitalisering
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Het handigste is om een  
informatiebeleidsplan te 
maken. Een plan is belangrijk 
omdat het richting geeft aan 
digitalisering in je organisatie 
maar ook voor bijv. partners 
buiten je organisatie die je 
nodig hebt, zoals een fonds of 
een gemeente. 

Een informatiebeleidsplan 
beschrijft hoe je als organisatie 
omgaat met digitalisering.  

Bekijk hier welke onderdelen 
je opneemt in het plan.  
Vergeet daarbij niet de lange-
termijn toegankelijkheid van  
je digitale collecties. Gebruik 
hiervoor de wegwijzer  
duurzaamheidsbeleid.

Als er een informatiebeleids-
plan is, kun je dit uitwerken  
in concrete plannen voor digi-
talisering. Een voorbeeld van 
een projectplan vind je hier.

https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/
https://www.den.nl/aan-de-slag/plannen-maken


Stap 2  Kies een collectie- 
 registratiesysteem

In een collectieregistratiesysteem leg  
je de informatie over de objecten uit  
je collectie vast. Een goed collectie- 
registratiesysteem, dat past bij de  
collectie(s) en de wensen van de  
organisatie, is een basisvoorwaarde 
voor de registratie en digitalisering.

Heb je al een collectieregistratie- 
systeem waar je tevreden over bent? 
Ga dan verder met stap 3.

Belangrijk bij de keuze van een CRS:
• Het type objecten in je collecties: museale 

objecten, beeldmateriaal, archiefdocumenten, 
documentatie, audio- en video, etc. 

• De kosten 
• De mate van ondersteuning van de  

leverancier 
• De technische mogelijkheden van het  

systeem. Ondersteunt het systeem  
bijv. verschillende bestandsformaten

• Kan het systeem een tijd mee?  
Hoe toekomstbestendig is het?  

• De publiekstoegang (bijv. hoe werkt de  
koppeling van informatie van het  
registratiesysteem naar je eigen website)

• De ervaringen van andere collectie- 
beherende instellingen 

• De mate waarin het systeem aansluit bij  
de principes van Netwerk Digitaal Erfgoed 
en de Nationale Strategie.

Laat je in ieder geval goed informeren  
door de leverancier, maar raadpleeg ook  
collega-instellingen die ervaring hebben  
met dit specifieke CRS. 

TIP

Gebruik het verschenen  
overzicht van bekende  
collectieregistratiesystemen  
in Nederland.  

Hoe kies je een collectie- 
registratiesysteem? 
Aan welke eisen moet een  
collectieregistratiesysteem voldoen? 
Dat hangt mede af van de wensen 
van je organisatie op het gebied  
van registratie en digitalisering van 
de collecties. Wat zijn je doelen?  
Ga anders terug naar stap 1.
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https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/over-het-netwerk/nationale-strategie/
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/over-het-netwerk/nationale-strategie/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/overzicht-collectieregistratiesystemen/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/overzicht-collectieregistratiesystemen/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/overzicht-collectieregistratiesystemen/


Stap 3  Registreer de collectie(s)  
 met zoveel mogelijk  
 beschikbare metadata

Om een collectie toegankelijk te 
maken moet deze minimaal op 
basisniveau worden geregistreerd 
(basisregistratie). 

Registreer of koppel zoveel  
mogelijk informatie over de  
objecten (metadata) die voor- 
handen is. Deze informatie kun  
je later gebruiken voor tentoon- 
stellingen, bij bruiklenen, voor  
het beter vindbaar maken van je 
collectie(s) etc. 

Museale objecten, archieven, audiovisueel materiaal  
en documentatie worden elk op een andere manier  
toegankelijk gemaakt.  

• Voor het beschrijven en toegankelijk maken van  
archieven, bekijk de factsheet archieven.

• Gebruik voor het beschrijven van informatieobjecten 
zoals boeken, tijdschriften en kranten het Invulboek 
Publicaties.

• Voor het beschrijven van audiovisueel materiaal (films, 
video en audiotapes) is er een handleiding verschenen.

• Voor het registreren van museale objecten leg je  
onder andere vast: de instellingsnaam, het inventaris-
nummer, de objectnaam, titel, de verwervingsmethode, 
herkomst en standplaats. Daarnaast nummer je de  
objecten natuurlijk ook. In totaal kent de basis- 
registratie 20 velden. Meer gegevens vastleggen mag 
natuurlijk altijd. Lees hier hoe je museale objecten  
registreert en wat daar bij komt kijken. 

TIP

Precies weten hoe  
je een object beschrijft  
in het collectieregistratie- 
systeem? Gebruik het  
Invulboek Objecten.
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https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/archieven/factsheet-beheer-en-behoud-van-archieven/
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_publicaties
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_publicaties
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Hoe_beschrijf_ik_audiovisueel_materiaal%3F
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/collectiebeheer-in-musea-historische-verenigingen-en-archieven/factsheet-nummeren-van-museale-objecten/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/collectiebeheer-in-musea-historische-verenigingen-en-archieven/factsheet-nummeren-van-museale-objecten/
http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/collectie-en-informatiebeheer/collectie-registreren-documenteren-en-online-plaatsen/
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten


Stap 4 Voeg gestandaardiseerde termen toe  
 aan de collectie(s)

Voor een goede inhoudelijke ontsluiting van je erfgoed- 
collectie(s) is het consequente gebruik van termen of  
trefwoorden essentieel. Die termen verzin je liever  
niet zelf. Maak zoveel mogelijk gebruik van termen uit een 
geautoriseerde, externe terminologiebron. Een bekend 
voorbeeld van zo’n bron is de Art & Architecture Thesaurus 
(AAT). Als je termen toevoegt aan de collecties worden  
deze straks online beter vindbaar.

Bijvoorbeeld: je hebt een bloemenvaas in de collectie  
en kent bijvoorbeeld de term ‘vazen’ toe, een term uit  
de AAT. Je hoeft je niet te beperken bij het toekennen  
van termen. Denk ook eens aan het toevoegen van  
bijv. geografische termen (Delft) of termen van tijdperken 
(Gouden Eeuw). Er zijn verschillende terminologiebronnen 
(trefwoordensystemen, thesauri en classificatiesystemen)  
die je hiervoor kunt gebruiken.  

De keuze voor een terminologiebron is ook afhankelijk  
van het soort collectie(s) dat je in huis hebt. Bronnen die  
veel toegepast worden in de erfgoedsector zijn: 

• AAT 
• WO2 Thesaurus 
• GTAA  
• NTA
• DBpedia  

• RKDartists
• Iconclass
• GeoNames 
• Cultuurhistorische 

Thesaurus

Voor boeken, tijdschriften, kranten en andere  
documentatie zijn er standaarden als SISO, VIAF,  
DCC of UDC.

TIP
In plaats van het registreren van de term zelf kun je ook het unieke  
(web)adres van de term registreren. Dus in plaats van ‘bloemenvaas’  
registreer je ‘http://vocab.getty.edu/aat/300311561’) Je verwijst  
daarmee direct naar de bron. Meer weten? Reis dan alvast door naar 
hoofdstuk 3, stap 3. De handleiding Verbind je termen helpt je hierbij.   
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http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html
https://www.oorlogsbronnen.nl/wo2-thesaurus
http://gtaa.beeldengeluid.nl/
http://data.bibliotheken.nl/id/dataset/persons
https://wiki.dbpedia.org/
https://rkd.nl/nl/projecten-en-publicaties/overige-databases/open-search-rkdartists
http://www.iconclass.nl/home
http://www.geonames.org/
https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht.html
https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/SISO
https://www.oclc.org/nl/viaf.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dewey_Decimale_Classificatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/UDC_(classificatiesysteem)
http://vocab.getty.edu/aat/300311561
https://17dc523db9bf0692d991-f9b61dd6c69493800b6f880d3ff13732.ssl.cf3.rackcdn.com/MoMu_VerbindJeTermenOkt2017.pdf


Stap 5 Fotografeer of scan je  
 object of document

Een gefotografeerd of gescand erfgoed- 
object helpt bij de identificatie van het  
object maar maakt ook de collectie  
aantrekkelijker en toegankelijker voor  
(online) gebruik. 

Waar moet je op letten bij het foto- 
graferen van objecten? Op de instellingen 
van de camera, de juiste belichting van  
het object etc. Het Rijksmuseum heeft  
er een handboek voor geschreven.

Het Steunpunt Digitalisering Erfgoed- 
collecties van Erfgoedhuis Zuid-Holland 
organiseert praktische cursussen over het 
scannen en fotograferen van objecten. 
Bekijk het cursusoverzicht.  
Ook andere provinciale erfgoedhuizen  
verzorgen cursussen. Vraag ernaar bij  
jouw contactpersoon.

• Bekijk hier de stappen voor  
het digitaliseren van de collectie 

• Lees hier de richtlijn voor  
het scannen van tekstdocumenten

• Kijk hier voor uitleg over  
het digitaliseren van foto’s

• Bekijk deze handleiding over 
het digitalisering en ontsluiten  
van een prenten- en fotocollectie 

•  Voor het digitaliseren van  
audiovisueel materiaal heb je 
specifieke kennis nodig om  
goede keuzes te maken. Er be-
staan verschillende standaarden 
en formaten, en ook is er een 
breed aanbod aan apparatuur. 

 Lees bijvoorbeeld eerst de  
handreiking voor AV  
digitalisering bij kleine musea.

 Er is een landelijk netwerk van 
experts op het gebied van  
audiovisueel erfgoed (AVA) dat 
je om advies zou kunnen vragen: 
AVA_netwerk.

TIP
Het digitaal duurzaam bewaren van je collecties is 
een aandachtspunt. Je wilt natuurlijk dat digitale  
collecties ook over 50 jaar nog toegankelijk en  
zichtbaar zijn voor het publiek. Je kunt zien hoe je  
organisatie ervoor staat met het Scoremodel.
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https://www.rijksmuseum.nl/en/2d3d-2017/rijksmuseum-manual-for-the-photography-of-3d-objects
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/agenda-en-cursussen/
http://projecttracks.be/nl/tools/detail/digitaliseren-van-tekstdocumenten-fotos-geluidsopnames-en-videos
https://www.projectcest.be/wiki/Richtlijn:Tekstdocumenten_digitaliseren
https://www.projectcest.be/wiki/Richtlijn:Fotocollectie_digitaliseren
https://kp.projecttracks.be/resources/Handleiding_DigitaliserenOntsluitenPrentenFotocollecties.pdf
https://kp.projecttracks.be/resources/Handleiding_DigitaliserenOntsluitenPrentenFotocollecties.pdf
https://www.prestocentre.org/resources/handreiking-voor-het-digitaliseren-van-videobanden-en-filmtape-bij-kleine-musea-nederland
https://www.prestocentre.org/resources/handreiking-voor-het-digitaliseren-van-videobanden-en-filmtape-bij-kleine-musea-nederland
https://www.avanet.nl/netwerk/
https://www.scoremodel.org/site/home


Stap 6 Regel de auteursrechten 
 en privacyrechten

Op sommige collecties en/of metadata kunnen 
nog auteursrechten rusten. Het is belangrijk om 
dit zorgvuldig na te gaan. 
 
Om claims van rechthebbenden te voorkomen 
regel je daarom schriftelijk met de auteursrecht-
hebbende(n) of en onder welke voorwaarden  
je het materiaal mag gebruiken. De BASIS voor 
auteursrechtenbeheer helpt je hierbij. 

Sinds mei 2018 is een nieuwe privacywet van kracht: de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).  
De AVG heeft consequenties voor het openbaar maken 
van collecties. Vaak zijn er persoonsgegevens opgenomen 
in collecties. Denk aan personen die op een foto staan, 
gegevens over schenkers of persoonsgegevens in  
archieven. Wat mag wel en wat niet? Welke stappen  
moet je als organisatie zetten? Klik hier voor meer  
informatie over de AVG.

Stap 7 Het online plaatsen  
 van de collecties 

Onze Vlaamse collega’s hebben 
richtlijnen opgesteld voor het  
publiceren van de collectie op een 
website. Sommige collectie- 
registratiesystemen bieden ook  
de functie van het online plaatsen 
van collecties. Bepaal welke  
oplossing het beste past bij de  
wensen van je organisatie.
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https://www.den.nl/uploads/5bfd646a6ff7550dba5ce1f8897fda83df7868ff2c4c2.pdf
https://www.den.nl/uploads/5bfd646a6ff7550dba5ce1f8897fda83df7868ff2c4c2.pdf
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/wetgeving/avg/
https://www.projectcest.be/wiki/Richtlijn:Ik_wil_mijn_collectie_publiceren_op_een_website


Resultaat
Als het goed is heb je of  
had je een keuze gemaakt 
voor een collectieregistratie- 
systeem, ben je al goed op 
weg met het verregaand 
beschrijven van je collecties 
en heb je de collectie online 
staan. Zo is de collectie in  
basis toegankelijk voor de 
eigen organisatie en voor  
het publiek. 

Evalueer de behaalde resultaten met je collega’s.  
Zijn de digitaliseringsdoelen van stap 1 behaald?  
Zo nee, kijk wat je nog nodig hebt om ze te bereiken.  
Heb je daarbij hulp nodig?

• Voor Zuid-Hollandse erfgoedinstellingen: kijk voor 
meer informatie op de website van het Steunpunt 
Digitalisering Erfgoedcollecties van Erfgoedhuis  
Zuid-Holland. Via de nieuwsbrief blijf je altijd op  
de hoogte. Of vraag ons advies via:  
digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl

• Is jouw erfgoedinstelling actief in een andere  
provincie, dan kun je voor advies of scholing terecht 
bij jouw provinciaal erfgoedhuis of het Landelijk  
Contact van Museumconsulenten. 

• Bekijk voor financiële ondersteuning de subsidie- 
wijzer van DEN. Collectiebeherende instellingen in 
Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen bij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Doe ik het wel goed?

Zijn je doelen gehaald?
Gefeliciteerd! 

Door naar de volgende bestemming
Wil je dat de collectie beter wordt ge-
vonden en dat er meer gebruik van wordt 
gemaakt? Vervolg dan hier je weg.
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https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/content/nieuwsbrief-inschrijven/
mailto:digitalisering%40erfgoedhuis-zh.nl?subject=
http://www.museumconsulenten.nl/
http://www.museumconsulenten.nl/
https://www.den.nl/aan-de-slag/subsidiewijzer
https://www.den.nl/aan-de-slag/subsidiewijzer
https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-zuid-holland#content_block_543


BEGINSITUATIE         De collectie is online toegankelijk via de eigen website 3 

Waar wil ik heen? 

De collectie staat op de eigen website en dat is mooi. Maar je wil 
meer: Als de collecties ook buiten de eigen site te raadplegen zijn, 
zal dit nieuwe gebruikers en bezoekers trekken. Nederland kent 
diverse platforms, portals en communities waar erfgoedinstellingen 
digitale objecten en metadata delen. Maar welke platforms zijn ge-
schikt voor de collecties van jouw instelling? Hoe lever je gegevens 
aan en onder welke voorwaarden?  

TIP

Deelname aan een platform maakt dat meer mensen kennismaken 
met jouw mooie collecties, maar het is natuurlijk niet verplicht. Je 
kunt er ook voor kiezen om jouw collectie direct en dichtbij de bron, 
als open data beschikbaar te stellen. Dan kun je alle rijkheid van de 
data publiceren en hoef je niet voor ieder afzonderlijk platform een 
data-export te verzorgen. Het vergt wel meer technische kennis. 
Heeft dat je voorkeur? Vervolg je reis dan hier.

 

Heb je alle stappen doorlopen vanaf situatie 1 of 2 en al een plan 
van aanpak gemaakt? Vergeet dan niet om alvast na te denken over 
het ‘open’ aanbieden van je collectie(s). Vervolg nu je weg bij  
’Hoe waar ik wil zijn en wat heb ik daarvoor nodig’. 

Goed om te weten:
Je komt regelmatig begrippen tegen in het spoorboekje zoals  
erfgoedinformatie, open data, metadata, collecties en collectie- 
gegevens. Termen worden soms voor de leesbaarheid afwisselend 
gebruikt. Een termenlijst vind je in hoofdstuk 7 van DERA 2.0. 

In het spoorboekje staan daarnaast veel links naar online bronnen 
en publicaties waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt. 
Voor de leesbaarheid hebben we niet overal de volledige  
naamsvermelding kunnen opnemen. Het complete overzicht van 
bronnen vind je daarom achterin.
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https://www.kl.nl/wp-content/uploads/2016/04/Open-Data-Reader-2016-1.pdf
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2018/11/181107-DERA2.0_def.pdf


TIP

Maak een plan van aanpak
Erfgoedinformatie (dat wil zeggen  
collecties en metadata) die, met zo  
min mogelijk restricties, beschikbaar  
wordt gesteld op andere platforms is  
toegankelijker voor een grotere groep 
gebruikers en eenvoudiger te delen  
met derden.

Welke redenen heeft jouw organisatie  
om de erfgoedcollecties open te stellen 
via een ander platform? Wat is het ultieme 
doel en waarom? 

Welke vragen heb je en welke mogelijke 
obstakels zie je? 

Het is handig om visie, beleid en acties 
rond ICT, digitale duurzaamheid en  
digitalisering van collecties vast te leggen 
in een informatiebeleidsplan. Zo’n plan 
zorgt voor een duidelijke richting voor  
zowel de organisatie als andere belang-
hebbenden zoals subsidiegevers of over-
heden waar je organisatie mee in relatie 
staat of afhankelijk van is. 

 Lees hier hoe je informatiebeleid  
 maakt en vastlegt in een plan. 

Benoem deze obstakels en  
probeer antwoorden te vinden op  
vragen die spelen. Je hebt elkaar in deze 
fase nodig om verder te komen. Vraag voor-
al ook collega-erfgoedinstellingen naar hun 
ervaringen. 

Denk je erover om je collectie(s) aan te  
bieden als open data? Lees voor beleid-
stips: de Open Data Reader 2016  
(Kennisland, Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid CC BY).

  
Een informatiebeleidsplan beschrijft  
hoe je als organisatie omgaat met digita-
lisering. Bekijk hier welke onderdelen je 
opneemt in het plan. Vergeet daarbij niet 
de langetermijn toegankelijkheid van je 
digitale collecties. Gebruik hiervoor de  
wegwijzer duurzaamheidsbeleid.
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TIP

https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://www.kl.nl/wp-content/uploads/2016/04/Open-Data-Reader-2016-1.pdf
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/


Hoe kom ik waar ik wil zijn en wat heb ik daarvoor nodig?

Gewenste eindsituatie 
De collectie is online toegankelijk 
op de eigen website en op één of 
meerdere platforms en is zo voor een 
grotere groep gebruikers vindbaar, 
deelbaar, en mogelijk (her)bruikbaar.

Wat moet je hiervoor doen?
De collecties en metadata worden 
aangeboden op een of meer  
platforms zoals Collectie Nederland, 
Netwerk Oorlogsbronnen,  
Wikimedia, etc. 

Hoe kom ik waar ik wil zijn?

Stap 1  Formuleer je doelen  
 als je dat nog niet  
 hebt gedaan. 

Zie het eerder genoemde  
informatiebeleidsplan. Vervolgens 
kun je dit beleid uitwerken in een 
concreet plan voor het digitaliseren. 
Hoe je zo’n plan maakt lees je hier.

Wat heb je daarvoor nodig?
• Informatiebeleidsplan
• Concreet projectplan
• Een platform dat goed aansluit bij  

jouw collecties
• Kennis over het exporteren van je data 

naar zo’n platform
• Kennis over auteursrechten en  

privacyrechten
• Kennis over het vrijgeven van erfgoed- 

informatie onder diverse licenties
• Kennis over het gebruik van duurzame 

Uniform Resource Identifiers (URI’s) 
• Ervaringen van erfgoedinstellingen 
 die dit traject al zijn gestart of hebben 

doorlopen
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https://www.den.nl/aan-de-slag/plannen-maken


Stap 2  Regel en publiceer  
 de auteursrechten  
 en privacyrechten  
 onder een licentie

Als je erfgoedinformatie  
online publiceert is het van 
belang om de auteursrechten 
van deze objecten en  
metadata uit te zoeken, te 
regelen en vast te leggen. 

Je kunt erfgoedinformatie publiceren onder een 
licentie of rechtenverklaring. Dan is het voor ge- 
bruikers duidelijk wat ze mogen doen met jouw 
data. Voor deelname aan de meeste platforms 
is het zelfs een vereiste om een zo vrij mogelijke 
(drempelvrije) licentie te kiezen. Bepaal dus in je 
beleid van te voren hoe vrij je je data kan, wil en 
mag publiceren. Dat kan per deelcollectie of zelfs 
per erfgoedobject verschillen. Het handigste is de 
rechten bij elk object apart vast te leggen.

Je kunt hier voorbeelden van verschillende rechten-
verklaringen en licenties vinden. 

Als het gaat om door de organisatie zelfgemaakte 
content kun je ook kiezen voor het gebruik van  
Creative Commons. Denk aan een collectie stads-
foto’s gemaakt in opdracht van het museum of 
beschrijvingen van objecten, gemaakt door de 
registrator. 

Objecten waar geen auteursrechten (meer) op 
rusten, kun je vrijgeven onder een Public Domain 
Mark of een CC0 verklaring. 

De BASIS voor auteursrechtenbeheer helpt je stap 
voor stap verder bij het regelen van de rechten. 

TIP

TIP

Leg auteursrechten altijd vast, 
ook als ze nog onduidelijk zijn. 

Nog vragen over het  
scannen of fotograferen  
van erfgoedobjecten?  
Ga dan naar stap 5 van 
hoofdstuk 2. 

TIP

Goede voorbeelden van projecten 
die met diverse licenties werken, 
vind je in hoofdstuk 7 in dit  
rapport met aanbevelingen over 
open data in de cultuursector. 

Sinds mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbe- 
scherming van kracht, de AVG. 
De AVG heeft ook consequenties 
voor het openbaar maken van 
collecties. Vaak zijn er (bijzondere) 
persoonsgegevens opgenomen  
in collecties, zoals gegevens over 
religie, en die kun je die niet 
zomaar online plaatsen. Lees hier 
meer informatie over de AVG of 
bekijk dit voorbeeld. 
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https://rightsstatements.org/en/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
https://www.den.nl/uploads/5bfd646a6ff7550dba5ce1f8897fda83df7868ff2c4c2.pdf
http://taalunieversum.org/publicaties/aanbevelingen-over-open-data-de-cultuursector
http://taalunieversum.org/publicaties/aanbevelingen-over-open-data-de-cultuursector
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/wetgeving/avg/
https://www.kl.nl/publicaties/bescherming-persoonsgegevens-uit-oorlogstijd/


Stap 3  Gebruik URI’s in je collectie-   
 registratiesysteem en online 

URI’s (Uniform Resource Identifiers) zijn unieke 
verwijzingen naar digitale objecten. Een website 
adres (URL) is het bekendste type URI. Je kunt 
met een URI verwijzen naar een afbeelding,  
tekst, filmpje maar ook naar een term in een 
thesaurus op internet. Zo staat de URI  
http://data.bibliotheken.nl/id/thes/
p06866558X voor de schilder Rembrandt.

Je kunt zelf URI’s aan erfgoedobjecten toekennen 
in het collectieregistratiesysteem door bestaande 
URI’s te gebruiken, bijvoorbeeld uit een thesaurus. 
Lees meer over het toevoegen van (thesaurus)
termen of trefwoorden in hoofdstuk 2, stap 4. 
Zo verrijk je eenvoudig de collectie en kun je  
objecten later delen met en/of koppelen aan 
andere online bronnen. Zo wordt een object uit 
jouw collectie dus ook beter vindbaar.

Niet ieder collectieregistratiesysteem heeft de 
functionaliteit voor het invoeren van URI’s. Vraag er 
dus naar bij je leverancier. Is die functionaliteit er 
nog niet: voeg dan zelf velden toe, als dat tech-
nisch kan, of gebruik hiervoor bestaande velden.

Waarom zou je URI’s gebruiken in plaats van alleen de  
thesaurusterm?
Onderstaand voorbeeld illustreert het voordeel van het  
gebruik van een URI. 

In het Zuiderzeemuseum bevindt zich een wildschieter. 
Die term heeft een beschrijving en synoniemen in de
Cultuurhistorische Thesaurus en heeft als URI https://data.
cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/581cee4b-9ee1-476e-
b8e7-15e4f43ded44

Een museum in Friesland heeft ook een wildschieter.  
Maar in Friesland noemen zij dit een wyldsjitter, en hebben 
deze term ook als zodanig in hun collectieregistratiesysteem 
opgenomen. Op het moment dat deze instelling de boven-
genoemde URI naar wildschieter bij hun term wyldsjitter  
toevoegt, is deze online terug te vinden onder de noemer 
wildschieter. Als op een gezamenlijk online platform  
wildschieter wordt gezocht zal zowel het object  
uit het Zuiderzeemuseum  
als het object uit het  
Friese museum  
worden getoond.

TIP

Lees voor deze  
stap vooral de 
handleiding  
Verbind je  
termen.
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http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p06866558X
http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p06866558X
http://data.bibliotheken.nl/doc/thes/p06866558X
https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/581cee4b-9ee1-476e-b8e7-15e4f43ded44
https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/581cee4b-9ee1-476e-b8e7-15e4f43ded44
https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/581cee4b-9ee1-476e-b8e7-15e4f43ded44
https://17dc523db9bf0692d991-f9b61dd6c69493800b6f880d3ff13732.ssl.cf3.rackcdn.com/MoMu_VerbindJeTermenOkt2017.pdf
https://17dc523db9bf0692d991-f9b61dd6c69493800b6f880d3ff13732.ssl.cf3.rackcdn.com/MoMu_VerbindJeTermenOkt2017.pdf


TIP

Het is natuurlijk belangrijk dat 
een gebruikte URI niet na 5 jaar 
ineens verdwenen is van  
het web. Of stel dat je collecties 
verhuizen naar een ander  
webadres, en de objecten  
onvindbaar zijn, omdat de links 
niet meer werken (linkrot). 

Daarom is het van belang om 
duurzame identifiers te gebrui-
ken. Dat zijn URI’s waarvan de 
erfgoedinstelling of organisatie 
garandeert dat ze blijven  
bestaan. Een goed voorbeeld  
van een duurzame URI om te  
gebruiken is de persistent  
identifier of PID.

Een PID is een unieke code die je registreert 
bij een onafhankelijke partij. Deze PID  
koppel je aan een digitaal object in je  
collectieregistratiesysteem. De PID werkt 
als een soort barcode die verwijst naar het 

webadres van jouw object. De PID blijft altijd 
hetzelfde. Maar je kunt nu de webadressen 
van objecten veranderen, zonder dat de 
verwijzingen van anderen naar deze digitale 
objecten stuk gaan.

Lees hier meer over het gebruik van PID’s.

Of bekijk de 3 filmpjes over PID’s op het YouTube-
kanaal van het Netwerk Digitaal Erfgoed.
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https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/kennis-en-voorzieningen/digitaal-erfgoed-houdbaar/persistent-identifiers/
https://www.youtube.com/channel/UCvHDarEQeREkRVLdzJSbKWw/videos


Stap 4 Kies een platform 

De keuze wordt mede bepaald 
door het soort collectie of 
informatie dat de organisatie 
beheert. Laat je bij ieder plat-
form goed informeren over:
• de voorwaarden om aan  

te sluiten
• het bereik en (her)gebruik 

van erfgoedinformatie
• wat het platform kan  

betekenen voor het verrijken 
of linken van jouw erfgoed- 
informatie aan andere  
bronnen of collecties

• hoe drempelvrij je de data 
moet aanleveren

• hoe de ondersteuning is 
geregeld

• Digitale Collectie
 Digitale Collectie brengt de digitale 

erfgoedcollecties van Nederland  
samen. Deze gecombineerde collec-
ties verrijken elkaar over domein- 
grenzen heen. Afhankelijk van het 
type collectie, kies je binnen Digitale 
Collectie voor een specifiek domein 
(archieven, audiovisuele collecties, 
musea, bibliotheken). Met museale 
collecties kun je aansluiten bij de  
nationale aggregator Collectie  
Nederland van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE). 

• Europeana 
 Een aggregator waarop gedigitali-

seerde en born-digital collecties van 
Europese culturele en wetenschap-
pelijke instellingen te vinden zijn. 

Op dit moment bevat Europeana 
meer dan 30 miljoen objecten.  
Erfgoedinstellingen kunnen  
aansluiten via bijvoorbeeld 

 Collectie Nederland. 

• Wikimedia
 Wikimedia is een community met 

meerdere platforms onder zich zoals 
Wikimedia Commons, Wikidata en 
natuurlijk Wikipedia. Wikimedia 
Commons is een meertalige  
website die gebruikt wordt als  
centrale database van Wikimedia-
projecten voor afbeeldingen, ge-
luid, video en andere bestanden. 
Het internationale bereik is groot 
omdat bijvoorbeeld het beeld- 
materiaal bij de Wikipedia-artikelen 
wordt gebruikt. TIP

Vraag gerust andere deel- 
nemende erfgoedinstellingen 
naar hun ervaringen met het 
platform.   

De meest gangbare platforms op dit moment voor Nederlandse  
erfgoedinstellingen zijn:

De  
opsomming 
gaat verder  
op de  
volgende 
pagina >>
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http://digitalecollectie.nl/
https://www.collectienederland.nl/
https://www.collectienederland.nl/
https://pro.europeana.eu/home
https://www.collectienederland.nl/
https://www.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


 Wikidata is de vrije kennisbank  
van de Wikimedia-projecten.  
De database is ontworpen om 

 zowel leesbaar te zijn voor mensen 
als voor machines, gebaseerd  
op het principe van Linked Open 
Data. Lees het blog erover van 
Beeld en Geluid. 
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Thematische portals zijn bijvoorbeeld: 

• Netwerk Oorlogsbronnen 
 Portal met erfgoedinformatie   

over de Tweede Wereldoorlog  
als verbindende factor. Het heeft  
tot doel eindgebruikers wegwijs  
te maken in de fysiek verspreide 
bronnen.

• Modemuze  
Communityplatform van mode-  
en kostuumliefhebbers dat online 
collecties en verhalen met elkaar 
verbindt voor een breed publiek. 

 Modemuze werkt o.a. samen  
met Europeana Fashion, de  
Europese portal voor mode-  
en kostuumcollecties.

• Canon van Zuid-Holland 
 Collectiebeherende instellingen in 

de provincie Zuid-Holland kunnen 
zich aansluiten bij het digitale plat-
form van de Canon van Nederland 
en de speciaal ingerichte Canon  
van Zuid-Holland. Hier kan iedere 
culturele instelling een eigen  
canon of digitale samenvatting  
maken van (kunst)voorwerpen,  
historische gebeurtenissen,  
personen en verhalen. 

https://www.beeldengeluid.nl/kennis/blog/deel-2-het-wat-en-hoe-van-wikidata
https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.modemuze.nl/
http://erfgoedzuidholland.nl
https://www.entoen.nu/


Stap 5 Zorg ervoor dat de collectie(s) en metadata of andere erfgoedinformatie  
 worden klaargemaakt voor aansluiting bij het gekozen platform

 

Digitale Collectie
• Je neemt contact op met de juiste  

domeincoördinator (museum, archief 
of bibliotheek) die je kan informeren 
over het aansluiten van je collectie. 
Zij begeleiden je in het hele pro-
ces. Voor aansluiting van je museale 
collecties op Collectie Nederland 
neem je contact op met de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed.

Europeana
• Aansluiten bij Europeana gaat via 

een nationale aggregator. Bijvoor-
beeld via Collectie Nederland.

• Bekijk hier de eisen voor aansluiting 
op dit platform. 

Wikimedia 
• Aansluiten bij Wikimedia kan op 

verschillende platforms binnen de 
community.  
Het hangt er vanaf wat je wilt doen: 
beeldmateriaal delen of juist  
artikelen schrijven? Een overzicht  
van wat een erfgoedinstelling kan 
doen, vind je in deze uitgebreide 
handleiding. 

• Denk eraan dat Wikimedia werkt  
met zeer drempelvrije licenties.  
In de handleiding lees je hier meer 
over. Wikidata gaat een stap verder 
dan Wikimedia Commons: daarbij ga 
je al Linked Open Data toevoegen. 

De eisen en werkwijze zijn verschillend voor ieder platform:

De opsomming gaat verder  
op de volgende pagina >>
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http://digitalecollectie.nl/?page_id=8
https://www.collectienederland.nl/
http://digitalecollectie.nl/?page_id=8
http://digitalecollectie.nl/?page_id=8
https://pro.europeana.eu/home
https://www.collectienederland.nl
https://pro.europeana.eu/page/existing-provider
https://www.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handleiding_Wikimedia_medewerkers_erfgoedinstellingen_1.2.docx.pdf


Stap 6 Publiceer de collecties en  
 metadata of andere erfgoed- 
 informatie op het gekozen   
 platform

Wil je weten wat het gebruik of zelfs de 
impact is van de gepubliceerde data?  
Analyseer de gegevens die je hierover  
ontvangt van het platform, voor zover  
dit mogelijk is. Het bereik van digitaal  
erfgoed wordt iedere twee jaar gemeten 
door het Netwerk Digitaal Erfgoed.  
Hier lees je hoe het ervoor stond in 2017. 

TIP
Gebruik voor het meten van de impact 
van je activiteiten het speelboek van 
Europeana. 
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Netwerk Oorlogsbronnen
Het portaal geeft een aantal tips 
alvorens je kunt aansluiten:
• Bekijk de collectie in de context  

van die van anderen. Hoe uniek  
is jouw collectie of erfgoed- 
informatie? 

• Win indien nodig advies in over  
de mogelijkheden rond het digitaal 
beschikbaar stellen van erfgoed- 
informatie bij het netwerk.

• Trek gezamenlijk op in kwesties  
van gedeeld belang (auteurs- 
rechten, openbaarheidsbe- 
perkingen etc.).

• Voor aansluiten of vragen kun je  
contact opnemen via de mail of  
bekijk de website.

Modemuze
• Partnerschap staat open voor alle 

geregistreerde musea. Bij toetreding 
tot het netwerk wordt een samen-
werkingscontract afgesloten. Voor 
deelname aan Modemuze betalen 
partners contributie. Musea die in  
de toekomst ook (delen van) hun  
collecties willen tonen op Mode- 
muze kunnen contact opnemen via  
de mail.

Canon van Zuid-Holland
• Deelname aan dit platform is  

gratis voor Zuid-Hollandse collectie-
beherende instellingen, onder  
enkele voorwaarden.

• De handleiding vind je in hoofdstuk 4 
van het spoorboekje digitalisering 
erfgoedcollecties Zuid-Holland 

https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/kennis-en-voorzieningen/digitaal-erfgoed-zichtbaar/nulmeting-bereik-digitaal-erfgoed/
https://pro.europeana.eu/what-we-do/impact
https://pro.europeana.eu/what-we-do/impact
https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.modemuze.nl/
mailto:info%40modemuze.nl?subject=
https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/landing
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/spoorboekje-digitalisering-erfgoedcollecties/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/spoorboekje-digitalisering-erfgoedcollecties/


Resultaat
De collectie, metadata en/of  
erfgoedinformatie zijn nu met  
de juiste licenties beschikbaar, 
vindbaar en deelbaar op één of 
meerdere platforms. Collecties 
kunnen op sommige platforms als 
open data worden gepubliceerd 
en daardoor wordt (her)gebruik 
voor nieuwe online toepassingen 
mogelijk gemaakt.

Evalueer de behaalde resultaten met je collega’s. 
Zijn de digitaliseringsdoelen uit het informatieplan 
gehaald? Zo nee, kijk wat je nog nodig hebt om ze 
te bereiken. Heb je daarbij hulp nodig?

• Voor Zuid-Hollandse erfgoedinstellingen:  
kijk voor meer informatie op de website van  
het Steunpunt Digitalisering Erfgoedcollecties 
van Erfgoedhuis Zuid-Holland.  
Via de nieuwsbrief blijf je altijd op de hoogte.  
Of vraag ons advies via: 

 digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl
• Is jouw erfgoedinstelling actief in een andere  

provincie, dan kun je voor advies of scholing 
terecht bij jouw provinciaal erfgoedhuis of het 
Landelijk Contact van Museumconsulenten.

• Zoek gelijkgestemde erfgoedorganisaties in  
het netwerk en deel je ervaringen. Ook jij bent  
nu expert. 

Doe ik het wel goed?

Zijn je doelen gehaald?
Gefeliciteerd! 

Door naar de volgende bestemming
Wil je meer bereiken dan alleen de  
publicatie van de collectie of erfgoed- 
informatie op één of meer platforms?  
Wil je dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van de data, door wie dan ook? En dat 
deze duurzaam vindbaar en open is, ver-
rijkt en gelinkt wordt aan andere collecties 
en data? Is het antwoord volmondig ‘ja’  
of een ‘misschien wel’, vervolg dan hier  
je weg naar Linked Open Data.
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https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/content/nieuwsbrief-inschrijven/
mailto:digitalisering%40erfgoedhuis-zh.nl?subject=
http://www.museumconsulenten.nl/


BEGINSITUATIE         De collectie is met (open) licenties vindbaar en deelbaar via de eigen website en/of platforms4 

Waar wil ik heen? 

Je bent in het volgende stadium van deze reis beland. Vanaf 
hier wordt het wellicht wat avontuurlijker. Je collectie is met 
(open) licenties online toegankelijk op de eigen website en 
mogelijk op een of meer andere platforms. Afhankelijk van het 
platform waar je collectie op staat, kan ze als open data worden  
gepubliceerd en daardoor wordt (her)gebruik voor allerhande 
nieuwe online toepassingen mogelijk gemaakt. Dat is mooi. 

Een stap verder is het zelf, dichtbij de bron, publiceren van je 
collectie als Linked Open Data (LOD). Informatie die als open 
data wordt gepubliceerd en gekoppeld kan worden aan andere 
data wordt Linked Open Data genoemd. Het is een techniek 
waarbij je erfgoedinformatie koppelt en ontsluit, zodat bijvoor-
beeld wetenschappers, studenten en de creatieve industrie 
hiervan gebruik kunnen maken. Om Linked Open Data toe te 
passen ben je niet perse afhankelijk van een platform (maar het 
kan natuurlijk wel). Je houdt zo de regie over de manier waarop 
je je eigen Linked Open Data publiceert.

Wat is Linked Open Data? Bekijk de TED Talk van Tim Berners-Lee. Of lees eerst over  
Linked Open Data in de online cursus Data voor Dummies van Erfgoed Leiden e.o.

 
Schroom niet om in dit stadium op zoek te gaan naar medereizigers:  
erfgoedinstellingen die al ervaring hebben met Linked Open Data of 
hier mee aan de slag willen gaan. Er zijn inmiddels verschillende net- 
werken opgezet: netwerken bij de platforms waar je bent aangesloten, 
het Steunpunt digitalisering erfgoedcollecties in Zuid-Holland, het 
landelijke Netwerk Digitaal Erfgoed of een ander provinciaal erfgoed-
huis in jouw regio. 

Heb je alle stappen doorlopen vanaf situatie 1, 2 of 3 en al een  
reisplan gemaakt? Vergeet niet Open Data Beleid in je plan mee te  
nemen (zie de Open Data Reader 2016 (Kennisland, Nederlands  
Instituut voor Beeld en Geluid CC BY). Gedaan? Mooi. Ga dan verder 
naar: ‘Hoe kom ik waar ik wil zijn en wat heb ik daarvoor nodig’. 
Nog geen reisplan? Lees dan rustig verder.

TIP

Praktische voorbeelden van het gebruik van LOD- 
datasets door studenten die nieuwe toepassingen 
hebben ontwikkeld, vind je op het Adamlink Lab. 

TIP
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https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/open-data-blog/open-data
https://youtu.be/OM6XIICm_qo
https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/open-data-blog/linked-open-data
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl
https://www.kl.nl/wp-content/uploads/2016/04/Open-Data-Reader-2016-1.pdf
http://lab.adamlink.nl/
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TIP

TIP

Maak een reisplan
Door collecties of erfgoedinformatie  
zoveel mogelijk als Linked Open Data be-
schikbaar te stellen, wordt deze maximaal 
toegankelijk. De collectie is eenvoudiger 
te delen met anderen, te verrijken met 
nieuwe gekoppelde informatie en geschikt 
voor creatieve digitale toepassingen.  
Je bereikt een groter publiek of juist  
andere gebruikers en vergroot de trans- 
parantie van je organisatie. 

Hoe ver wil en kun je gaan in het  
publiceren van erfgoedinformatie als  
Linked Open Data? Dat bepaal je als  
organisatie uiteraard zelf. 

Het is verstandig om visie, beleid en 
acties rond ICT, digitale duurzaamheid en 
digitalisering van collecties vast te leggen 
in een informatiebeleidsplan. Dat zorgt 
voor een duidelijke richting voor zowel 
de eigen organisatie als andere belang-
hebbenden, zoals subsidiegevers en/of 
overheden waar je een relatie mee hebt.  
Daarbij is het beschrijven van je open  
databeleid een belangrijk onderdeel.

Lees hier hoe je informatiebeleid   
maakt en vastlegt.

Benoem eventuele obstakels en  
probeer antwoorden te vinden op vragen 
die spelen. Zoek daarbij ook zeker andere 
ervaren erfgoedinstellingen op en maak 
gebruik van de netwerken om je heen.

Open Data Beleid lees je  
hier: de Open Data Reader  
2016 (Kennisland, Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid 
CC BY).

  
Een informatiebeleidsplan beschrijft  hoe  
je als organisatie omgaat met digitalisering. 
Bekijk hier welke onderdelen je opneemt  
in het plan. Vergeet daarbij niet de lange-
termijn toegankelijkheid van je digitale  
collecties. Gebruik hiervoor de  
wegwijzer duurzaamheidsbeleid.

TIP

In dit spoorboekje staan veel links naar 
online bronnen en publicaties, waar we 
zelf ook dankbaar gebruik van hebben 
gemaakt. Voor de leesbaarheid hebben we 
niet overal de volledige naamsvermelding 
kunnen opnemen. Het complete overzicht 
van bronnen vind je daarom achterin.

https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://www.kl.nl/wp-content/uploads/2016/04/Open-Data-Reader-2016-1.pdf
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/
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Hoe kom ik waar ik wil zijn en wat heb ik daarvoor nodig?

Gewenste eindsituatie 
De collectie is online toegankelijk als 
Linked Open Data en wordt zo voor 
een groter publiek vindbaar, deelbaar 
en (her)bruikbaar. 

Wat moet je hiervoor doen?
De collectie en collectiegegevens  
publiceer je als Linked Open Data. 
Voor het optimale resultaat zijn  
een aantal acties nodig, naar het  
onderstaand model: 
• Verbeter de data 
• Publiceer de data
• Biedt dataservices aan (optioneel)

Hoe kom ik waar ik wil zijn?

Stap 1  Als het goed is heb  
 je open data beleid op  
 papier gezet 

Twijfel je nog? Overweeg jij ook iets 
met linked data te doen, maar weet 
je nog niet wat en waarom? Maak 
je (project)plan zo klein en concreet 
mogelijk. Of volg de online cursus 
Data voor Dummies van Erfgoed 
Leiden e.o.

Wat heb je daarvoor nodig?
• Enthousiasme voor de reis en  

het avontuur
• Informatiebeleidsplan met Open Data 

beleid
• Concreet plan (begin eventueel klein)
• Kennis over auteursrechten en  

privacyrechten
• Kennis over URI’s en PID’s
• Kennis over het vrijgeven van  

erfgoedinformatie via diverse licenties
• Stappenplan Linked Open Data 
• Ervaringen van andere erfgoed- 

instellingen
• Mogelijk externe technische  

ondersteuning en budget
• Draagvlak binnen je organisatie 

TIP
Begin klein, met een enkele  
dataset en ga dan uitbouwen.

https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/open-data-blog
http://blogadamlink.nl/erfgoedpro/beter-half-werk-leveren-dan-niets-doen/
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 Verbeter de data 

 Leg de auteursrechten en privacyrechten vast 

Als je dit al hebt gedaan, ga je verder naar stap 2b.

Stap 2  

Stap 2a  

TIP
Goede voorbeelden van projecten die met diverse 
licenties werken vind je in dit rapport in hoofdstuk 7. 

Sinds mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbe- 
scherming van kracht, de AVG.  
De AVG heeft ook voor het  
openbaar maken van collecties  
consequenties. Vaak zijn er  
persoonsgegevens opgenomen 
in collecties en die kun je niet 
zomaar online plaatsen.  
Lees hier meer informatie over
de AVG, of bekijk dit voorbeeld. 

Als je erfgoedinformatie online als 
open data publiceert, is het van  
belang om de auteursrechten van 
die data uit te zoeken, te regelen en 
vast te leggen onder een licentie of 
rechtenverklaring. Dan is het voor 
gebruikers helder wat ze mogen doen 
met jouw data. Doe dit trouwens ook 
als de auteursrechten onduidelijk zijn.

Je kunt hier bijvoorbeeld rechtenver-
klaringen vinden. Als het gaat om door 
de organisatie zelfgemaakte content 
kun je ook kiezen voor het gebruik 

van Creative Commons. Denk aan een 
collectie zelfgeschoten stadsfoto’s of 
beschrijvingen van objecten van de 
erfgoedorganisatie. Klik hier voor de 
licenties.
 
Content of data waar geen auteurs-
recht (meer) op rust, geef je vrij  
onder een Public Domain Mark of 
een CC0 verklaring. 

De BASIS voor auteursrechtenbeheer 
helpt je stap voor stap verder bij het 
regelen van de rechten. 

http://taalunieversum.org/publicaties/aanbevelingen-over-open-data-de-cultuursector
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/wetgeving/avg/
https://www.kl.nl/publicaties/bescherming-persoonsgegevens-uit-oorlogstijd/
http://rightsstatements.org/en/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
https://www.den.nl/uploads/5bfd646a6ff7550dba5ce1f8897fda83df7868ff2c4c2.pdf
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 Link de data met andere termen en gebruik hiervoor URI’s

Heb je deze stap al gezet, vervolg dan hier je weg.

Stap 2b  

TIP Lees vooraf aan deze stap de handleiding Verbind je termen.

URI’s (Uniform Resource Identifiers)  
zijn unieke verwijzingen naar digitale  
objecten. Een webadres (URL) is het  
bekendste type URI. Je kunt met een  
URI verwijzen naar een afbeelding, tekst 
of filmpje maar ook naar een term in een 
thesaurus op internet.

Het is daarnaast natuurlijk belangrijk  
dat een gebruikte URI niet na 5 jaar  
ineens verdwenen is van het web.  
Of stel dat collecties verhuizen naar  
een ander webadres en de objecten 
vindbaar zijn, omdat de links niet  
meer werken (linkrot). 

Daarom is het van belang om duurzame 
identifiers te gebruiken. Dat zijn URI’s 
waarvan de erfgoedinstelling of  
organisatie garandeert dat ze blijven  
bestaan en die via HTTP kunnen  
worden opgevraagd. Een goed  
voorbeeld van een duurzame URI om  
te gebruiken is de persistent identifier  
of PID.

Een PID is een unieke code die je regis-
treert bij een onafhankelijke partij. Deze 
PID koppel je aan een digitaal object in 
je collectieregistratiesysteem. De PID 
werkt als een soort barcode die verwijst 

naar het webadres van jouw object.  
De PID blijft altijd hetzelfde. Maar je  
kunt nu de webadressen van objecten 
veranderen, zonder dat de verwijzingen 
van anderen naar deze digitale objecten 
stuk gaan.

TIP

Lees hier meer over het gebruik van 
PID’s.

Of bekijk de 3 filmpjes over PIDS op 
het YouTubekanaal van het Netwerk 
Digitaal Erfgoed. 

https://17dc523db9bf0692d991-f9b61dd6c69493800b6f880d3ff13732.ssl.cf3.rackcdn.com/MoMu_VerbindJeTermenOkt2017.pdf
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/kennis-en-voorzieningen/digitaal-erfgoed-houdbaar/persistent-identifiers/
https://www.youtube.com/channel/UCvHDarEQeREkRVLdzJSbKWw/videos
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Hoe gaat het linken in zijn werk?
Je kunt data linken met andere termen 
door gebruik te maken van al bestaande 
URI’s en die te koppelen aan de erfgoed- 
objecten in je registratie. Zo verrijk je 
eenvoudig de collectie en kun je hem  
later delen met en/of koppelen aan  
andere online bronnen. 
Denk daarbij aan URI’s van termen uit 
de terminologiebronnen die je gebruikt, 
maar er zijn ook URI’s voor bijvoorbeeld 
de verschillende licenties van auteurs-
rechten of metadatastandaarden als 
Dublin Core. Een voorbeeld van een  
URI uit de Nederlandse Thesaurus voor 
Auteursnamen: http://data.bibliotheken.
nl/id/thes/p06866558X

Niet ieder collectieregistratiesysteem heeft 
overigens een veld voor URI’s ingericht. 
Informeer dus vooraf bij je leverancier.
Is die functionaliteit er nog niet: voeg  

zelf velden toe als dat technisch kan of 
gebruik hiervoor bestaande velden. 
Niet alle terminologiebronnen zijn  
overigens als Linked Open Data beschik-
baar. Daarom is het lastig om juist die te 
verbinden met die van andere erfgoed- 
instellingen.

Het leggen van koppelingen naar  
termen gaat via een aantal verschillende 
stappen. Ten eerste is het handig  
als de eigen terminologiebron zo 
‘schoon’ mogelijk is. Dat wil zeggen  
geen dubbele termen, verschillende  
(en niet gekoppelde) spellingsvarianten 
of samengestelde termen. Je kunt bij  
het ‘schoonmaken’ gebruikmaken van 
een programma zoals Open Refine.  
Dat programma heeft een functie  
die termen die erg op elkaar lijken bij 
elkaar zoekt. 

Vervolgens komt het linken zelf,  
bijvoorbeeld via CultuurLINK.  
Voor het linken via CultuurLINK moet  
je nog wel de termenlijst omzetten in  
een andere notatievorm: SKOS. 
Dit kan eenvoudig met hulp van  
OpenRefine. Het resultaat is een RDF 
bestand dat Cultuurlink kan importeren.  
En uiteindelijk volgt dan de stap van  
het importeren van de link (URI) naar  
de thesaurus in het eigen collectie- 
beheersysteem. 

CultuurLINK is ontwikkeld voor  
erfgoedinstellingen om hun thesauri  
en trefwoordenlijsten te linken aan  
bestaande Nederlandse thesauri  
zoals bijv. de AAT. Hoe CultuurLINK  
werkt zie je in deze tutorial.

TIP

https://wiki.creativecommons.org/wiki/License_Properties
https://wiki.creativecommons.org/wiki/License_Properties
http://dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/2012-06-14/?v=terms#creator
http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p06866558X
http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p06866558X
http://openrefine.org/
http://cultuurlink.beeldengeluid.nl/app/#/
https://nl.wikipedia.org/wiki/SKOS
https://youtu.be/55Wvo1-DZpY
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 Publiceer de data 

 Zet de dataset online

Maak een webpagina met een link naar de dataset.  
De dataset kan in ieder formaat dat je voorhanden 
hebt: Excel, XML, PDF, CSV etc. Kies zoveel mogelijk 
voor een formaat dat door anderen gemakkelijk kan 
worden hergebruikt: een tabel kan door een gebruiker 
makkelijker verwerkt worden in CSV-formaat dan in 
PDF-formaat. Als je geen keuze hebt, is PDF nog altijd  
beter dan geen data publiceren. 

 Zet de dataset online in RDF-formaat

Daarvoor leg je de informatie over een erfgoed- 
object vast in een RDF triple. Een triple bestaat 
uit een subject, predicaat en object. Het beschrij-
ven van subject en object door middel van een 
predicaat wordt Resource Description Framework 
triple of RDF triple genoemd. 

Bijvoorbeeld: je hebt een koffiekopje van de 
beroemde aardewerkfabriek Wedgwood. Dat kun 
je vatten in deze triple Wedgwood (=het subject) 
heeft geproduceerd (=het predicaat) de koffiekop 
(= het object).

Als RDF triple ziet het er dan zo uit:

Stap 3  

Stap 3a  

Stap 3b  

Wedgwood

http://hdl.handle.net/11259/collection.99563

Maker van

SUBJECT PREDICAAT

https://rkd.nl/explore/artists/374198 dc: creator

koffiekop

OBJECT

http://hdl.handle.net/11259/collection.99563
https://rkd.nl/explore/artists/374198
http://purl.org/dc/terms/creator


8/10

TIP

De RDF triples maken (links  
tussen) informatie leesbaar en 
begrijpelijk voor computers. 
Als je op je website dit koffie-
kopje hebt staan en je wilt weten 
wat voor aardewerk Wedgwood 
nog meer heeft geproduceerd, 
zouden we met behulp van RDF’s 
op Wedgwood kunnen klikken 
of zoeken en komen we ook de 
werken tegen die zich elders in 
de wereld bevinden.

Dan heb je nog een export nodig van je  
oorspronkelijke dataformaat naar een 
RDF-formaat. Deze functie kan het platform 
of registratiesysteem bieden waar je bent 
aangesloten. Het Netwerk Zuiderzeecollectie 
maakt bijvoorbeeld gebruik van een Linked 
Data Wrapper die erfgoedinformatie conver-
teert naar LOD.   

Of maak gebruik van Open Refine voor  
het converteren van het formaat.

Zet een link naar het bestand in het  
RDF-formaat op je data-webpagina. 
Zie hoe het Amsterdam Museum dit  
heeft gedaan.

Lees dit artikel waarin triples 
nader worden uitgelegd.

Resultaat
Je kunt nu minimaal Linked Open Data publiceren, want:
• Je hebt de rechten vastgelegd, 
• Je maakt gebruik van URI’s in je registratiesysteem voor je 

erfgoedobjecten, rechten en termen,
• Je hebt de data gelinkt, 
• En je hebt de datasets online gepubliceerd in RDF-formaat. 

http://openrefine.org/
https://amsterdammuseum.nl/open-data
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/linked-data-wat-is-dat-nu-eigenlijk-precies/
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Stap 4 Je bent nu een   
 expert: deel je 
 ervaringen met   
 andere erfgoed- 
 instellingen en  
 met ons! 

Vergeet daarbij niet de  
impact te meten van de  
gedeelde collectie en  
collectiegegevens.
Gebruik voor het meten  
van de impact van je  
activiteiten het speelboek  
van Europeana. 

Gebruikers, zoals webontwikkelaars, willen 
misschien niet elke keer alle data opnieuw  
downloaden en verwerken, maar alleen  
de recente gewijzigde data of data uit een 
specifieke periode. Daarvoor kun je een  
API (Application Programming Interface) 
aanbieden, bijvoorbeeld op basis van het  
OAI-PMH protocol. 

Daarmee schrijf jij voor welke mogelijk- 
heden er zijn om met de data om te gaan.  
Zie het eerdergenoemde voorbeeld van 
Amsterdam Museum. 

Een SPARQL endpoint geeft de volledige 
rijkdom aan mogelijkheden met de data. 
Een gebruiker kan dan een zoekvraag  
stellen, vergelijkbaar met de database  
query-taal SQL. 

• Introductiefilmpje over Linked Data
• Je kunt ook een (Engelstalige) online 

cursus volgen over linked data 
• Lees het blog van Beeld en Geluid hoe 

zij met linked data omgaan
• Linked Data: “Evolving the Web into a 

Global Data Space”

• ”Introduction to the Principles of Linked 
Open Data”

• “Linked Data for Libraries, Archives and 
Museums”

• Kijk naar de film: Publishing Data from 
the Smithsonian American Art Museum 
as Linked Open Data

Nog meer weten over de toepassing van Linked Open Data?

TIP

Organiseer een 
hackathon zodat 
er nieuwe creatieve 
toepassingen met 
jouw data kunnen 
worden gemaakt.

Stap 5 Ga een paar stappen verder en biedt ook dataservices aan

TIP

Zelf SPARQL (in ontwikkeling) proberen? Je kunt meer 
lezen over API’s en SPARQL op het Platform  Linked 
Data Nederland. 

https://pro.europeana.eu/what-we-do/impact
https://www.openarchives.org/pmh/
https://amsterdammuseum.nl/open-data
https://youtu.be/4x_xzT5eF5Q
https://open.hpi.de/courses/semanticweb2016
https://open.hpi.de/courses/semanticweb2016
https://www.beeldengeluid.nl/kennis/blog/deel-1-wat-linked-data
http://linkeddatabook.com/editions/1.0/
https://programminghistorian.org/en/lessons/intro-to-linked-data
http://book.freeyourmetadata.org/
https://youtu.be/1Vaytr09H1w
http://hackalod.com/
http://data.adamlink.nl
http://www.pilod.nl/wiki/Endpoints_%26_API%27s
http://www.pilod.nl/wiki/Endpoints_%26_API%27s
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Resultaat
De collectie of erfgoedinformatie is  
online toegankelijk als Linked Open  
Data en wordt zo voor een grotere  
groep gebruikers vindbaar, deelbaar 
en (her)bruikbaar gemaakt.

Evalueer de behaalde resultaten met je  
collega’s. Zijn de digitaliseringsdoelen  
gehaald? Zo nee, kijk wat je nog nodig 
hebt om ze te bereiken. Heb je daarbij 
(technische) hulp nodig?

• Voor Zuid-Hollandse erfgoedinstellingen: 
kijk voor meer informatie op de website 
van het Steunpunt Digitalisering  
Erfgoedcollecties van Erfgoedhuis 
Zuid-Holland. Meld je aan voor de 
nieuwsbrief of vraag ons advies:  
digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl

• Is jouw erfgoedinstelling actief in een 
andere provincie, dan kun je voor advies 
terecht bij jouw provinciaal erfgoedhuis, 
Landelijk Contact van Museumconsu-
lenten of het Netwerk Digitaal Erfgoed.

• Zoek gelijkgestemde erfgoedorganisaties 
in het netwerk en deel je ervaringen. 

Doe ik het wel goed?

Zijn je doelen gehaald?
Gefeliciteerd! 

https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/content/nieuwsbrief-inschrijven/
mailto:digitalisering%40erfgoedhuis-zh.nl?subject=
http://www.museumconsulenten.nl/
http://www.museumconsulenten.nl/
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/


BRONNENOVERZICHT

Beleid, plannen en financiën 

• Digitaliseren met beleid - DEN, kennisinstituut voor 
cultuur en digitalisering

• Hoe leg ik mijn informatiebeleid vast - DEN
• Planmatig werken en projectplannen - DEN
• Wegwijzer duurzaamheidsbeleid - Netwerk Digitaal 

Erfgoedhuis 
• Scoremodel - DEN en PACKED vzw (CC BY-SA)
• Nationale strategie Digitaal Erfgoed - Netwerk Digitaal 

Erfgoed
• Open Data Reader 2016 - Kennisland, Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid (CC BY)
• DERA: Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur -  

Netwerk Digitaal Erfgoed
• Nulmeting Bereik Digitaal Erfgoed - Netwerk Digitaal 

Erfgoedhuis ZH 
• Impact Playbook for Museum, Libraries, Archives and 

Galleries - Europeana 
• Subsidiewijzer = DEN
• Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties  

Zuid-Holland - Prins Bernhard Cultuurfonds  
Zuid-Holland

Collectiebeheer

• Handleiding informatiebeheer in musea - LCM
• Overzicht collectiebeheersystemen - Erfgoedhuis 

Zuid-Holland
• Factsheet Beheer en behoud van archieven /  

Tamara van Zwol - Erfgoedhuis Zuid-Holland
• Hoe beschrijf ik audiovisueel materiaal? /  

Bart Magnus - PACKED vzw (CC BY-SA)
• Invulboek Publicaties- Erfgoedinzicht en  

PACKED vzw (CC BY-SA)
• Invulboek Objecten – Erfgoedinzicht en  

PACKED vzw (CC BY-SA)

• Factsheet Nummeren van museumobjecten /  
Kirsten de Vries - Erfgoedhuis Zuid-Holland

• Film: Het nummeren van museale objecten - LCM 

Digitaliseren en online publiceren

• The Rijksmuseum manual fort he photography of  
3-d objects - Rijksmuseum

• Digitaliseren van tekstdocumenten, foto’s,  
geluidsopnames en video’s / Sanne van Bellingen -  
PACKED vzw 

• Richtlijn: Tekstdocumenten digitaliseren -  
PACKED vzw (CC BY-SA)

• Richtlijn: Fotocollectie digitaliseren -  
PACKED vzw (CC BY-SA)

• Handleiding: Digitaliseren en ontsluiten van  
prenten- en fotocollecties / Sarah Luyten / - Centrum 
Agrarische Geschiedenis (CAG)

• Handreiking voor het digitaliseren van videobanden  
en filmtape bij kleine musea in Nederland / Jasper van 
den Berg

• Richtlijn: Ik wil mijn collectie publiceren op een  
website - PACKED vzw (CC BY-SA)

• Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties  
Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland (CC BY-SA 4.0)

Terminologiebronnen

• Art & Architecture Thesaurus (AAT) - The Getty  
Research Institute

• WO2 Thesaurus - Netwerk Oorlogsbronnen
• Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven 

- Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
• Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) - 

OCLC - Koninklijke Bibliotheek
• DBpedia - DBpedia
• RKDartists& - Stichting RKD
• Iconclass - Stichting RKD
• GeoNames - Unxos GmbH (CC BY-4.0)
• VIAF - OCLC
• UDC - UDC Consortium
• SISO
• DCC
• Cultuurhistorische Thesaurus - Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed
• Verbind je termen: Link je Adlib-thesaurus in Excel  

aan de AAT/ Shannon van Muijden, Zuiderzeemuseum, 
Inge van Stokkom, Netwerk Oorlogsbronnen,  
Ykje Wildenborg, ModeMuseum Antwerpen

• DCMI Metadata Terms - Dublin Core

TIP

Meer handige en praktische stappenplannen, standaarden en tools vind je op de  
website van DEN, kennisinstituut voor cultuur en digitalisering, de Vlaamse cultuur- 
erfgoedstandaardentoolbox (CEST) en op TRACKS: de Toolbox & Richtlijnen voor  
Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector, beide van PACKED vzw. 

https://www.den.nl/
https://www.projectcest.be/wiki/Hoofdpagina
https://www.projectcest.be/wiki/Hoofdpagina
https://www.projecttracks.be/
https://www.projecttracks.be/


Rechten

• Basis voor auteursrechtenbeheer - DEN (CC BY-SA)
• RightsStatements.org (CC0 1.0)
• Creative Commons - Creative Commons Global  

Network (CC BY 4.0)

Persistent Identifiers

• Film: Wat zijn Persistent Identifiers? - Netwerk Digitaal 
Erfgoed

• Film: Kies de beste Persistent Identifier - Netwerk  
Digitaal Erfgoed

• Film: Implementatie van Persistent Identifiers -  
Netwerk Digitaal Erfgoed

• PID wijzer - Netwerk Digitaal Erfgoed
 

Open Data en Linked Open Data

Films
• Publishing Data from the Smithsonian American Art 

Museum as Linked Open Data /  Craig A. Knoblock, 
Pedro Szekely, e.a.

• What is Linked Data? - Manu Sporny
• TED Talk / Tim Berners-Lee
• Cultuurlink - Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Artikelen, blogposts en online cursussen
• Linken met Wikidata: Deel 1 - Wat is Linked Data? /  

Jesse de Vos - Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid

• Linken met Wikidata: Deel 2 - Het wat en hoe /  
Jesse de Vos - Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid

• Open Data Blog: Data voor Dummies - Erfgoed  
Leiden e.o.

• Beter half werk leveren dan niets doen! /  
Ivo Zandhuis - AdamLink Blog

• ‘Linked Data’ - wat is dat nu eigenlijk precies? -  
Netwerk Digitaal Erfgoed 

• Open Data Reader 2016 - Kennisland, Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid (CC BY-4.0)

• Aanbevelingen over open data in de cultuursector - 
Taalunie commissie Digitaal Erfgoed

• Collectiedatabase Amsterdam Museum beschikbaar als 
open data - Amsterdam Museum

• Over het organiseren van een hackathon - HackaLOD 
• Endpoints & API’s - Platform Linked Data Nederland
• Linked Data: Evolving the Web into a Global Data 

Space / Tom Heath, Christian Bizer
• Cursus MOOC op open HPI: Linked Data Engineering / 

Prof. Dr. Harald Sack 
• Introduction to the Principles of Linked Open Data / 

Jonathan Blaney
• Linked Data for Libraries, Archives and Museums:  

How to clean, link and publish your metadata /  
Seth van Hooland, Ruben Verborgh

Datasets, tools e.d
• Datasets - AdamLink , AdamNet
• AdamLink Lab - AdamNet
• OpenRefine - GitHub inc.
• CultuurLINK - Nederlands Instituut voor Beeld en  

Geluid
• SKOS Simple Knowledge Organization System - W3C
• Dataservices en API’s - Koninklijke Bibliotheek
• Open Archives Initiative Protocol for Metadata  

Harvesting - Open Archives Initiative
• Collectie Het Hart van Amsterdam - Amsterdam  

Museum

Platforms

• Digitale Collectie
• Collectie Nederland
• Europeana
• Wikimedia: Wikimedia Commons 
• Netwerk Oorlogsbronnen
• Modemuze
• Canon van Zuid-Holland
• Canon van Nederland

Overige organisaties

• Landelijk Contact van Museumconsulenten
• AVA_Net en AVA_Net Experts
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