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Voorwoord

Deze wegwijzer is het resultaat van een samenwerking tussen de stichting
Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) en DEN (Digitaal Erfgoed
Nederland).

Inmiddels zijn we vier jaar verder: de papieren exemplaren van de wegwijzer
zijn op, de Cultuurwijzer is Collectiewijzer geworden en is overgedragen
aan het Instituut Collectie Nederland. De richtlijnen voor digitalisering
en webpresentatie zijn verder uitgewerkt. Naast de ICT-criteria die het
uitgangspunt vormen voor de landelijke subsidieregeling Digitaliseren met
beleid werkt DEN aan DE BASIS. Dit is een acroniem voor Digitaal Erfgoed:
Bouwen Aan Succesvolle ICT Strategie, maar ook letterlijk ‘de basis’: een set van
minimale eisen voor digitalisering door erfgoedinstellingen. Op deze manier
worden ook de kleine en middelgrote instellingen in Nederland – voor wie de lat
van de grootste instellingen soms te hoog ligt - ondersteund in hun wens om te
werken volgens standaarden.
Daarnaast heeft het LCM een workshop Digitalisering: een stappenplan
ontwikkeld, waarvoor niet alleen de tekst van de wegwijzer het uitgangspunt
vormt, maar ook de ervaringen van Gelders Erfgoed met Internet Gelderse
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De drie musea waren Museum Tongerlohuys in Roosendaal, het Nederlands Leder en
Schoenenmuseum in Waalwijk en Streekmuseum De Acht Zaligheden in Eersel. Janneke van
Kersen leverde de bijdrage vanuit DEN. Vanuit de BMS waren dat Annette Gaalman en
Doreen Pijnenburg-Timmers.
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In november 2004 publiceerde de Brabantse Museumstichting de Wegwijzer
naar een online collectiepresentatie voor de Brabantse musea. Deze publicatie
kwam tot stand in het kader van een door de provincie Noord-Brabant
geﬁnancierd project om het gebruik van internettoepassingen door musea te
stimuleren. In dat project was DEN de belangrijkste partner. Drie musea namen
deel aan een pilot, waarbij collectiegegevens volgens de door DEN aanbevolen
methode, toegankelijk werden gemaakt in de Cultuurwijzer. »1 De tekst van de
wegwijzer was het resultaat van deze pilot.
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Musea (IGEM, met ingang van 2009 CollectieGelderland.nl), de handreiking
Erfgoed Inzichtelijk van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en de
expertise met betrekking tot het digitaal fotograferen van museale objecten van
Cultureel Erfgoed Noord-Holland.
En nog steeds ontvangt het LCM regelmatig verzoeken om toezending van
de wegwijzer. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, maar wel zodanig dat
bovengenoemde actuele ontwikkelingen daarin meegenomen zijn, hebben LCM
en DEN gezamenlijk deze nieuwe wegwijzer ontwikkeld. Wij hopen dat die aan
de vraag voldoet en vele erfgoedinstellingen zal helpen bij het op verantwoorde
manier aanpakken van de online publicatie van de collectiecatalogus. Deze
wegwijzer is weliswaar op de eerste plaats bedoeld voor musea, maar ook andere
instellingen met vergelijkbare collecties kunnen er uiteraard hun voordeel mee
doen.
Deze wegwijzer verschijnt behalve in druk ook als te downloaden PDF-bestand
op de websites van het LCM (www.museumconsulenten.nl) en van DEN
(www.den.nl). Houd deze sites ook in de gaten voor aanvullingen.
Wij danken alle medewerkers van LCM en DEN voor hun bijdrage aan de
totstandkoming van deze nieuwe Wegwijzer collecties op internet (zie colofon).
LANDELIJK CONTACT VAN MUSEUMCONSULENTEN, Agnes Vugts
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DEN, Marco de Niet
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Inleiding

De meeste musea in Nederland hebben uiteraard een digitaal visitekaartje in
de vorm van een website. Soms is zo’n website nogal statisch, noem het maar
een digitale folder. Soms bieden musea ook actuele informatie, bijvoorbeeld
aankondigingen van tentoonstellingen, wat de website dynamisch maakt. Ook
kan het zijn dat de bezoeker vragen kan stellen of een spel kan doen. In dat
laatste geval is de website interactief. Hoe dan ook, een website is een middel
voor informatieoverdracht dat een vaste plaats heeft ingenomen in de PR- en
marketingactiviteiten van het museum.

Bovendien dient zich sinds enkele jaren alweer een nieuwe ontwikkeling
op internet aan: het zogenaamde web 2.0. Dit is een verzamelnaam voor de
mogelijkheden om op het world wide web niet alleen informatie aan te bieden,
maar ook daadwerkelijk te communiceren: de gebruiker van de informatie geeft
informatie terug. De bekendste vormen zijn Wikipedia, Flickr, Hyves en You
Tube, en steeds meer musea beginnen het nut te zien van deze instrumenten.
Er daadwerkelijk iets mee doen is vaak nog niet aan de orde, maar om er iets
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Een volgende stap is, dat het museum besluit aan het publiek de mogelijkheid
te bieden om - via internet - in de collectie van het museum te zoeken. Een
dergelijk besluit is echter nogal ingrijpend. De informatie op de website raakt
dan aan de kern van het museum zelf: de collectie en meer in het bijzonder
de beschrijving daarvan. Die collectieregistratie, die tot dan toe slechts intern
werd gebruikt, zal nu aan de buitenwereld getoond gaan worden. In de meeste
gevallen zal veel werk moeten worden verzet om deze collectieregistratie
geschikt te maken voor presentatie. Echter: voor veel musea is het obstakel niet
alleen het werk dat verzet moet worden, maar vooral ook de vereiste expertise
om de collectiecatalogus daadwerkelijk op internet te presenteren. Musea weten
vaak wel dat het tonen van de collectiecatalogus op internet de nodige kosten
met zich meebrengt, maar hebben geen helder overzicht over de mogelijkheden
en meest wenselijke keuzes.
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mee te kunnen doen, moet de basis ervoor al wel gelegd zijn in de instelling. De
collectiecatalogus moet via internet toegankelijk zijn.
Deze wegwijzer beoogt een overzicht te bieden van de benodigde stappen
naar een online collectiepresentatie. Wat komt er allemaal kijken bij het online
presenteren van de collectie, welke goede praktijkvoorbeelden zijn er, en hoe
pak je alles het beste aan? Dit alles is zodanig beschreven, dat technische kennis
geen vereiste is om het te kunnen begrijpen.
Het stappenplan is opgebouwd uit de vier opeenvolgende onderdelen, die voor
een goede uitvoering van welk project dan ook van wezenlijk belang zijn:
t het vaststellen van de doelen (beleid)
t het maken het uitvoeringsplan (plannen)
t de uitvoering
t de evaluatie »1

Na de afronding van het project dat heeft geleid tot de online presentatie van de
collectie, blijven de volgende werkzaamheden nodig:
t het beheer van de digitale bestanden
t het aanvullen en verbeteren van de collectie-informatie
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t het beheer en de periodieke vernieuwing van de website

Deze werkzaamheden moeten deel gaan uitmaken van de reguliere taken.
Uiteraard is het op dat moment van groot belang onmiddellijk voor een goede
inbedding in de organisatie te zorgen. Raadpleeg hiervoor SPECTRUM. »1
Langer plezier hebben van de bereikte digitale resultaten en niet al na een paar
jaar in het beruchte digitale zwarte gat verdwenen zijn? Neem daarvoor al direct
bij aanvang van het project kennis van DE BASIS voor digitale duurzaamheid
van DEN. »2

»1

»2
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Zie ook de ‘Deming Cycle’ op de website van DEN en ‘Retrospectieve documentatie’ (procedure 21) van SPECTRUM, Standaard voor collectiemanagement in musea, LCM/Faro 2008
(te downloaden via www.museumconsulenten.nl)
Volg de actuele stand van zaken rond DE BASIS op wiki.den.nl. DE BASIS voor digitale
duurzaamheid zal na vaststelling gepubliceerd worden op www.den.nl/debasis.

In deze wegwijzer wordt stap voor stap het hele traject van besluitvorming tot
realisatie doorgenomen:

STAP 2

deﬁnieert het project: bepaalt welke objecten, welke gegevens
van die objecten en welk type foto’s gebruikt gaan worden;

STAP 3

bepaalt op welke wijze de collectiecatalogus gepresenteerd gaat
worden: op de eigen website en/of in een ‘portalsite’;

STAP 4

brengt in kaart welk budget benodigd is; bekijkt de
ﬁnancieringsmogelijkheden;

STAP 5

zorgt dat de beschrijvingen van de objecten en de trefwoorden
aansluiten bij de doelgroep; en maakt digitale afbeeldingen van
de objecten;

STAP 6

maakt de data beschikbaar op de website en/of in de
‘portalsite’;

STAP 7

evalueert het project; zorgt voor het actualiseren van de
gegevens binnen de reguliere taken; communiceert dat de
database online te vinden is; en start eventueel een nieuw
project, bijvoorbeeld om de collectiedatabase ook voor andere
publiekstoepassingen te gebruiken.
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STAP 1

Het museum:
maakt een overzicht van de bestaande situatie m.b.t. de
collectieregistratie en de beschikbare afbeeldingen, neemt het
besluit om de collectiedatabase via internet toegankelijk te
maken, en bepaalt doel en doelgroep;
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Afwegen en besluiten

de collectie
wel of niet online?

STAP 7
STAP 6
STAP 5
STAP 4
STAP 3
STAP 2
STAP 1

STAP 1
Afwegen en besluiten
de collectie wel of niet online?

1.1 Waarom de collectie online?
Principieel kun je stellen dat van elk museum, dat met gemeenschapsgeld in
stand wordt gehouden, het de taak is om die gemeenschap ook zoveel mogelijk
de vruchten te laten plukken van die ﬁnanciële inspanning. Dat betekent dus
ook dat iedereen zo goed mogelijk toegang moet krijgen tot de in het museum
beheerde objecten. Die dienstverlening aan het publiek was er natuurlijk altijd
al. Musea brengen sinds jaar en dag catalogi uit, en zijn vaak ook bereid voor
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Steeds meer musea hebben (delen van) hun collectiecatalogus online
doorzoekbaar gemaakt, of zijn van plan dat te gaan doen. In het museale veld
zijn echter ook nog veel vragen over de mogelijkheid om het gebruik van de
collectie te bevorderen door het publiceren van de collectie(database) op
internet. Dit is ook niet verwonderlijk, want het betekent een ﬂinke ommezwaai
in de communicatie van het museum met het publiek.
Anders dan de gedrukte catalogus van de vaste collectie of tentoonstellingen
wordt collectie-informatie op internet doorgaans gratis aangeboden.
Bovendien houdt het museum minder controle over wie welke informatie
waarvoor gebruikt. En deze gratis dienst zal mogelijkerwijs ook nog eens
extra werk opleveren, omdat het publiek makkelijker vragen zal gaan stellen
en opmerkingen toe zal sturen. Bovendien, als het museum gegevens van
alle objecten gaat tonen, zonder van te voren toeschrijvingen aan bepaalde
vervaardigers, twijfelachtige dateringen, onduidelijkheden over materiaal of
functie van sommige voorwerpen nader te onderzoeken en te corrigeren, wordt
het publiek echt een ‘kijk in de keuken’ gegeven. Kortom: Het is essentieel
om goed na te denken of het museum online collectie-informatie wil gaan
aanbieden.
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echt geïnteresseerde bezoekers stukken uit het depot tevoorschijn te halen.
Door internet is het museum nu echter in staat het publiek op een veel directere
manier toegang tot de collectie te verschaﬀen. Iedereen is op deze manier op
elk gewenst moment, dus onafhankelijk van openingstijden, in staat om de
collectie en afzonderlijke objecten te bekijken en te bestuderen en eventueel
her te gebruiken. En het biedt ook kansen voor het museum zelf. Enkele van die
voordelen op een rij:
t Veel musea kunnen slechts een klein deel van hun collectie op zaal tonen. Bij
natuurhistorische musea is dit soms maar enkele procenten. De verborgen schatten kunnen op internet wel getoond worden en brengen misschien juist nieuwe
bezoekers naar het museum.
t Het kan ook tijd besparen: veel vragen van collega-musea of andere geïnteresseerden worden al beantwoord door de online presentatie.
t Het museum zal meer kennis verwerven over de collectie, omdat de hele
collectie toegankelijk is en het publiek uitgenodigd kan worden informatie te
verschaffen.
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1.2 Wat wil het museum bereiken
met de collectie online?
Wil het museum...
t meer bezoekers trekken of nieuwe bezoekers?
t aansluiten bij een groter geheel aan collectie(database)s op internet?
t informatie delen met vergelijkbare musea?
t beter toegankelijk zijn voor onderzoek en onderwijs?
t onderwijsinstellingen helpen om een bezoek aan het museum voor te bereiden?
t verhalen over de collectie vertellen waarvoor in de tentoonstellingsruimte
geen plaats is?
t een depotcollectie tonen?
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t informatie krijgen van het publiek over bepaalde voorwerpen?
t informatie voor ‘mash up’ websites »1 beschikbaar stellen?

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de eﬀecten van online
collectiedatabases. En dus is ook niet te zeggen of deze toegankelijkheid leidt tot
meer bezoekers, betere waardering en/of naamsbekendheid van het museum.
Ook het belang van inhoudelijke feedback van bezoekers van de online collectie
is nog niet grootschalig onderzocht.
Wel zijn in oktober 2006 de resultaten van een onderzoek naar erfgoedwebsites
gepubliceerd. Onder de titel Klik naar het verleden beschrijft het Sociaal en
Cultureel Planbureau zijn bevindingen. Samenvattend kan hierover gezegd
worden:
t De gebruikers van erfgoedwebsites zijn grotendeels dezelfde groep als de
fysieke gebruikers van erfgoedinstellingen (al bereikt het internet iets meer
jongeren);
t als motivatie om erfgoedwebsites te bezoeken worden aangegeven nieuwsgierigheid en het vergelijken van het heden met het verleden;
t naast internet worden ook andere informatiebronnen gebruikt;
t betrouwbaarheid, gemak en plezier vindt het publiek belangrijk bij het raadplegen van erfgoedbronnen;
t het gemak (beschikbaarheid en lage kosten) van erfgoedsites wordt hoog
t de betrouwbaarheid van erfgoedwebsites zou beter kunnen: de kortstondigheid, oppervlakkigheid, en de slechte structuur van de informatie worden laag
gewaardeerd.

Dit onderzoek toont in ieder geval aan dat informatie bieden via internet een
dienst is die door het publiek gewaardeerd wordt.
Duidelijk is dat musea die hun collectiecatalogus online aanbieden zeker niet
minder (fysieke) bezoekers trekken. Voor de meeste bezoekers aan museale
websites zal de informatie die daar geboden wordt de ervaring van het originele

»1

‘Mash up’ is een web 2.0 applicatie of website die bestaande informatie combineert tot een
nieuwe online service.
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gewaardeerd;
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museumobject immers ook niet kunnen vervangen, maar daar juist een
waardevolle aanvulling op zijn. Dat musea met vooral documentaire collecties
(archiefstukken, foto’s) soms wat beducht zijn hun collectie digitaal toegankelijk
te maken, heeft te maken met het voor deze collecties minder belangrijke
fysiek ervaren van het origineel. Een voorbeeld hiervan is het Nederlands
Zouavenmuseum in Oudenbosch. Mogelijk zouden geïnteresseerden,
bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn naar gegevens van voorouders die zouaaf
zijn geweest, het museum niet meer bezoeken als zij de betreﬀende informatie
ook online konden vinden. Wanneer deze musea door hun ﬁnanciers uitsluitend
beoordeeld worden op het aantal fysieke bezoekers en de virtuele bezoekers niet
meetellen, is het voor deze musea risicovoller om in online collectie-informatie
te investeren.
Musea die zelf veel belang hechten aan het via internet aanbieden van
informatie, nemen al steeds vaker het aantal bezoekers aan de museumwebsite
op in hun jaarverslagen om zo ook dit digitale publieksbereik duidelijk naar
voren te brengen. En sommige gemeenten, zoals de gemeente Harderwijk, tellen
dit virtueel museumbezoek ook al mee in hun evaluaties, als gebruik van het
museumproduct. »2
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1.3 Consequenties van de collectie online
Wanneer de collectie online wordt getoond, zal er veelal geïnvesteerd moeten
worden in de aanpassing van de collectiedatabase. In ieder geval moet elk
object een duidelijke en begrijpelijke beschrijving hebben. Trefwoorden
moeten wellicht worden toegesneden op een breder gebruik. Bovendien moet
van ieder object een goede afbeelding beschikbaar zijn. Ook zal er misschien
extra aandacht moeten zijn voor de veiligheid van de objecten wanneer je
op eenvoudige wijze via internet kan uitvinden welke waardevolle zaken
het museum in huis heeft. Ook moeten museummedewerkers voorbereid
worden op het te woord staan van het publiek. Er kunnen bijvoorbeeld vragen
komen over objecten die wel op het internet maar niet in de presentatie in de

»2
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In de gemeente Harderwijk wordt het virtuele bezoek van het museum geteld via
www.stadsmuseum-harderwijk.nl en www.igem.nl.

museumzalen te vinden zijn. En tenslotte moet voorzien zijn dat vragen en
opmerkingen van het publiek via bijvoorbeeld e-mail afgehandeld en verwerkt
kunnen worden.

Steeds meer musea gaan inmiddels over tot het tonen van hun collectie op
het internet. In het kader van de samenstelling van De Collectiebalans : een
onderzoek naar het wel en wee van museumcollecties in Nederland onderzocht
Lucas Veeger in het najaar van 2007 de presentatie van museale objecten
via internet. Van de geraadpleegde 562 museale websites bleken er ca. 280
informatie over individuele objecten te bieden. »3 Dat is al heel wat meer
museale collectie-informatie dan in 2004. Toen waren het slechts 70 musea
in Nederland die (delen van) hun collectie toonden op internet. »4 Als we het
aantal digitaal toegankelijke museale voorwerpen vergelijken met het totaal
aantal museale voorwerpen wordt duidelijk dat nog maar het topje van de
ijsberg (maar misschien ook wel het neusje van de zalm) online beschikbaar is:
3,8 miljoen objecten van de in totaal ca. 45 miljoen objecten.
Net als in 2004 hebben ook nu nog de meeste musea hun collectiecatalogi
gezamenlijk met andere musea of erfgoedinstellingen toegankelijk gemaakt,
zodat met één druk op de knop meerdere collecties doorzoekbaar zijn. Zo
zijn de collecties van een groot aantal maritieme musea toegankelijk gemaakt
en ook de volkenkundige musea stellen hun collecties gezamenlijk online
beschikbaar, zelfs op een internationaal platform. »5 Zo’n gezamenlijke toegang
kan behalve thematisch ook geograﬁsch zijn: zo zijn bijvoorbeeld de collecties
van musea in Gelderland via één website ontsloten, net als – een voorbeeld van
onze zuiderburen – de musea in Oost-Vlaanderen. »6 Het grote voordeel van
»3
»4
»5

»6

Zie: Lucas Veeger, De Collectiebalans : een onderzoek naar het wel en wee van museumcollecties in Nederland, Instituut Collectie Nederland, Amsterdam, 2008, p. 34
Zie: Lucas Veeger, ICT-gebruik in musea; Waar op het web zijn toch die museale collectiecatalogi?, Museumpeil, 21(2004), p. 17-18
Zie: www.maritiemdigitaal.nl en www.svcn.nl (Stichting Volkenkundige Collectie Nederland);
volkenkundige collecties zijn ook toegankelijk via de Virtual Collection of Masterpieces
(http://masterpieces.asemus.museum)
Zie: www.igem.nl (vanaf 2009: www.collectiegelderland.nl) en www.museuminzicht.be
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1.4 Voorbeelden
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zo’n gezamenlijke aanpak is dat een geïnteresseerde leek, leerling, student of
docent die bijvoorbeeld op zoek is naar klokken, met één druk op de knop alle
hiermee samenhangende gegevens uit de collecties van meerdere musea kan
vinden. Musea worden op deze manier beter toegankelijk voor onderzoek en
onderwijs. Bovendien is het gezamenlijk doen van zo’n investering in online
toegankelijkheid ook in ﬁnancieel-organisatorisch opzicht gunstig.
Tenslotte zijn er ook ‘portals’ (gezamenlijke toegangen tot gedigitaliseerde
collecties) die erfgoedbreed zijn. Deze bevatten dus collectiedatabases van zowel
bibliotheken en archieven als musea. Op landelijk niveau zijn dat in Nederland
‘Het Geheugen van Nederland’ en de ‘Collectiewijzer’. »7 Op provinciaal en
gemeentelijk niveau zijn er ook veel van dergelijke initiatieven. Een overzicht
hiervan is te vinden in de Projectenbank van DEN. »8
De musea die via een eigen website toegang bieden tot de collectie zijn niet
alleen grote musea. Ook kleinere musea, zoals het Biesboschmuseum in
Werkendam hebben soms een eigen collectiecatalogus op internet. »9 Een
beknopt overzicht van collectiecatalogi van Nederlandse musea op internet is te
vinden op de website van de Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland
(SIMIN). »10 Een aantal musea biedt de volledige catalogus aan, zoals het
bovengenoemde Biesboschmuseum en bijvoorbeeld het Joods Historisch
Museum. Andere musea hebben in eerste instantie gekozen voor een selectie
uit de collectie met veel contextinformatie (bijvoorbeeld het Rijksmuseum: 1250
topstukken met veel toelichting) om vervolgens gaandeweg de gehele collectie
beschikbaar te stellen. Maar er zijn ook musea die bewust kiezen voor de
presentatie van een beperkt deel van de collectie, meer als een smaakmaker voor
een museumbezoek. »11 Ook zijn er al collectiecatalogi online, »12 die directe
mogelijkheid bieden voor het geven van commentaar, bijvoorbeeld aanvullingen
op of verbeteringen van de geboden informatie.

»7
»8
»9
»10
»11
»12
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Zie: www.geheugenvannederland.nl (geleid door de Koninklijke Bibliotheek) en www.collectiewijzer.nl (geleid door Instituut Collectie Nederland)
Zie: www.den.nl/projectenbank; op Europees niveau is er het initiatief Europeana, portal
voor erfgoedcollecties, zie www.europeana.eu
Zie: www.biesboschmuseum.nl
Zie: www.museumvereniging.nl/simin
Zie: www.jhm.nl, www.rijksmuseum.nl en www.schoenenmuseum.nl
Zie bijvoorbeeld: www.maritiemdigitaal.nl en www.nationaalglasmuseum.nl; ook veel beeldbanken met historische foto’s, zoals bijvoorbeeld de beeldbanken van het Haags Gemeentearchief en het Brabants Historisch Informatie Centrum

Mede omdat het tonen van de gehele collectiedatabase voor veel musea tien
jaar geleden nog (verre) toekomstmuziek was, is het Museum Inventarisatie
Project (MusIP) ontwikkeld. Doel hiervan was niet op objectniveau, maar wel op
collectieniveau museale collecties digitaal toegankelijk te maken. »13
In dit in alle provincies uitgevoerde project zijn inmiddels van ruim 700
musea de collecties geïnventariseerd: van alle collecties zijn inhoud en omvang
(aantal objecten) vastgelegd, alsmede een aantal kwalitatieve en kwantitatieve
gegevens betreﬀende het beheer. De verzamelde gegevens worden via een eigen
MusIP-website toegankelijk gemaakt. Hiermee is dus een eerste belangrijke
inhoudelijke toegang tot museumcollecties gerealiseerd. De MusIP-gegevens
zijn ook beschikbaar in de Collectiewijzer.
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Ben je vooral geïnteresseerd in het online beschikbaar stellen van historische
foto’s, raadpleeg dan de Wegwijzer Opzetten van beeldbanken. »14

»13
»14

Zie: www.musip.nl
Yvette Hoitink, Wegwijzer Opzetten van beeldbanken, Taskforce Archieven 2007

13

CHECKLIST
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Past het in het beleid van het museum de collectiedatabase op internet vindbaar te maken?



Welk doel en welke doelgroep(en) heeft het museum voor ogen met
de online collectiecatalogus?



Realiseert het museum zich voldoende dat de beschikbaarstelling
van een online collectiecatalogus mogelijk investeringen met zich
meebrengt op het gebied van collectieregistratie, veiligheidszorg en
publieksbegeleiding?

TIP OM VERDER TE LEZEN
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Het is belangrijk een aantal vragen te beantwoorden alvorens een besluit
te nemen over het al dan niet bieden van een online publiekstoegang tot de
collectiecatalogus:

Je hebt alle voor- en nadelen op een rij gezet
en een besluit genomen.
Kies je ervoor om de collectie wel via een database
openbaar te maken, maar om dat niet via internet te
doen, dan zijn de stappen 2 t/m 4 en 7 eveneens
relevant. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een
publiekscomputer in het museum of een cd-rom.
Kies je ervoor om de collectie van het museum
(nog) niet online toegankelijk te maken, dan is het
doornemen van de volgende stappen van nut om in
ieder geval het proces inzichtelijk te maken.

De voorbereiding

welke gegevens aan
het publiek tonen?

STAP 7
STAP 6
STAP 5
STAP 4
STAP 3
STAP 2
STAP 1

STAP 2
De voorbereiding
welke gegevens aan het publiek tonen?

2.1 Welke doelgroep wil het museum
bereiken met de online collectie?

Of de doelgroep ook daadwerkelijk bereikt wordt met de aangeboden informatie
is niet zo eenvoudig vast te stellen. Wie de bezoekers zijn, laat staan of zij
vinden wat zij zoeken, wordt niet onmiddellijk duidelijk. Je weet dus ook niet
direct of je de juiste taal spreekt. Uit webstatistieken is niet te achterhalen
waarom een bezoeker een site enkel aanklikt en niet langer op de site blijft. Een
‘ontevreden’ bezoeker, bijvoorbeeld een bezoeker voor wie de structuur van de
website onduidelijk is, verlaat al na korte tijd de site. Terwijl ook een bezoeker
die per ongeluk op de site terecht is gekomen, al na korte tijd de site verlaat.
Beide bezoekers vertonen ‘meetbaar in tijd’ hetzelfde gedrag. Toch valt hieruit
niet op te maken waarom ze niet op je site zijn gebleven. Daarom is het heel
zinvol om een testgroep - individueel of met andere instellingen gezamenlijk
- in het leven te roepen. Ook het houden van een periodieke enquête onder de
websitebezoekers kan een goed middel zijn om meer te weten te komen over de
waardering van je site.

Wegwijzer collecties op internet - STAP 2

De gegevens in de collectiedatabase zijn van oudsher bedoeld voor intern
gebruik. De doelgroep is de museummedewerker zelf. Op het moment dat de
collectiegegevens op internet worden getoond, wordt de doelgroep verbreed:
collectiedatabases worden veel meer publiekstoepassingen. Er is dus een
andere aanpak vereist. De vraag is dan: op welk publiek richt je je? Je moet in
je woordkeuze en schrijfstijl rekening houden met het kennis- en taalniveau
van je doelgroep. Bij de aanbieding van collectiegegevens via gezamenlijke
ingangen, zoals Het Geheugen van Nederland en bijvoorbeeld ThuisinBrabant.
nl (de zogenaamde ‘erfgoedportals’) is de doelgroep op de eerste plaats de
geïnteresseerde leek. Daarnaast worden soms aparte toegangen gerealiseerd
voor bijvoorbeeld het onderwijs.
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2.2 Welke objecten?

Wegwijzer collecties op internet - STAP 2

Het museum kan besluiten gegevens over de gehele collectie aan het publiek
beschikbaar te stellen, of gegevens over slechts een deel van de collectie. Daarbij
moet ook nagedacht worden over de presentatie van de ondersteunende
documentatie bij de collectie.
Over het toegankelijk maken van de gehele collectie of juist liever van
weloverwogen selectie lopen de meningen sterk uiteen. Zo verdedigden
twee experts in het vakgebied van digitale toegankelijk tijdens de Digitaal
Erfgoedconferentie 2007 geheel tegengestelde opvattingen: Jim Michalko hield
een pleidooi voor massadigitalisering, terwijl Nick Poole juist de selectieve
digitalisering aanbeval. »1
Het belangrijkste argument om de gehele collectie toegankelijk te maken is
het principe van de openbaarmaking van alles wat voor het publieke domein
bedoeld is. Met andere woorden: het publiek zo goed mogelijk bedienen door
via internet alle informatie te geven die beschikbaar is. Er zijn echter ook
argumenten om niet de hele collectie beschikbaar te stellen, maar alleen een
beperkt aantal belangrijke objecten. »2 Een reden hiervoor kan zijn dat je het
publiek niet wil overspoelen met bijvoorbeeld duizenden records van schelpen,
maar juist een zinvolle selectie met toelichting wil maken, waar het publiek
wat van kan leren. In die keuze speelt de doelgroep natuurlijk een grote rol.
Een ander argument is: liever de bezoeker interesseren met een zeer verzorgde
presentatie van een beperkt aantal topstukken, dan met een middelmatiger
presentatie van heel veel objecten. Ook de veiligheid van de objecten kan een
reden zijn om niet de hele collectie te willen presenteren. Of het museum
weet dat bepaalde collectieonderdelen maar voor een kleine publieksgroep
interessant zijn. Dat maakt het tot een relatief grote investering om voor deze
groep de gegevens online beschikbaar te maken. Het is dan eenvoudiger om
deze objecten voor die geïnteresseerde museumbezoeker uit het depot te halen.
Een van de belangrijkste argumenten van Nick Poole tegen massadigitalisering
is dat de ervaring leert dat veel van deze projecten het gevaar in zich hebben
dat na aﬂoop van de projectfase de organisatie het beheer ervan niet aankan
»1
»2
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Zie: http://www.den.nl/innovatie/de_conferentie2007 onder de keynotes in het programma
Zie bijvoorbeeld: www.boijmans.nl. Dit museum kiest voor de presentatie van een selectie van
objecten uit de verschillende deelcollecties.

Wanneer een museum kiest voor presentatie van de volledige objectcatalogus
op internet, is het niet verstandig om alle records, zonder enige opschoning,
beschikbaar te stellen.
Er moet altijd werk verzet worden, wil het publiek zinvol gebruik kunnen
maken van de gegevens. Een controle van trefwoorden, titelbeschrijvingen en
kwaliteit van afbeeldingen is het minste dat voor elk object zou moeten worden
uitgevoerd. Daarom zal de plaatsing van gegevens op internet doorgaans
gefaseerd gebeuren. Men kan bijvoorbeeld per deelcollectie te werk gaan. Of
beginnen met het toegankelijk maken van de belangrijkste objecten van het
museum, de kerncollectie. Of juist met een collectie, die zeer gewild is bij het
publiek, maar die heel kwetsbaar is en daarom zo min mogelijk tentoongesteld
en gehanteerd moet worden. Denk daarbij aan collecties tekeningen, prenten,
foto’s, textilia of natuurhistorische objecten.
Natuurlijk kan het museum ervoor kiezen om objecten waarover het weinig
kennis heeft toch op internet te presenteren, en de bezoeker van de online
collectie dit ook te laten weten. Zo biedt het Powerhouse Museum in Sydney
records van bijna 70.000 objecten op internet aan, en geeft daarbij aan de
gebruiker een toelichting op de geboden informatie. Soms is een gepresenteerd
record voorzien van de tekst: ‘This object record is currently incomplete. The
information available may date back as far as 125 years. Other information
may exist in a non-digital form. The Museum continues to update and add new
research to collection records.’ Ook kan de gebruiker van de online informatie
bij een zoekactie aanvinken of alleen gevonden records mét een afbeelding
moeten worden getoond. Op deze manier komt het museum het publiek
maximaal tegemoet: alles dat men beschikbaar kan stellen, wordt getoond, en is
bovendien voorzien van een toelichting op de status van die informatie. »3

»3

Zie: www.powerhousemuseum.com. Eén stap verder gaat het om de bezoeker vervolgens
ook te vragen om aanvullende informatie en om eigen trefwoorden toe te voegen. Ook hierin
is dit museum al ver gevorderd. Sebastian Chan, hoofd Digital Services & Research van dit
museum, sprak hierover op het Museumcongres op 3 oktober 2008 in Groningen.

Wegwijzer collecties op internet - STAP 2

en binnen enkele jaren de inspanning voor niets blijkt te zijn geweest, omdat
de data niet meer vindbaar zijn. Het is dus van belang te bepalen in hoeverre
continuïteit gewaarborgd kan zijn.
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2.3 Welke gegevens?
Elke museale collectiedatabase bevat gegevens die uitdrukkelijk niet voor het
publiek bedoeld zijn. Dit zijn bijvoorbeeld het aankoopbedrag van een object en
de verzekerde waarde. Ook de verwervingsgegevens en de standplaats behoren
niet tot het publieke domein.
Het museum moet dus een keuze maken van te tonen velden. Doorgaans zijn
voor cultuurhistorische collecties belangrijke velden om te tonen:
t Titel
t Objectnaam
t Vervaardiger
t Plaats van vervaardiging
t Datering
t Beschrijving
t Materiaal
t Techniek
t Afmetingen

Voor archeologische vondsten zijn uiteraard óók van belang:
t Vindplaats
t Vondstdatum

Wegwijzer collecties op internet - STAP 2

Voor natuurhistorische collecties zijn belangrijke velden:
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t Wetenschappelijke naam
t Datering
t Vindplaats
t Vondstdatum
t Fysieke kenmerken
t Beschrijving

Voorbeelden

Wegwijzer collecties op internet - STAP 2

Het Amsterdams Historisch Museum heeft ervoor gekozen bij elk object een uitgebreide,
wetenschappelijk verantwoorde toelichting te geven. De tekst beperkt zich dus niet tot een fysieke
beschrijving van het object – wat vaak het geval is - maar biedt echt contextinformatie. Niet alle
uitleg wordt in één scherm getoond, waardoor de presentatie overzichtelijk blijft. De lezer kan zelf
kiezen of hij meer uitleg wil.

Bij sommige objecten in de catalogus van het Joods Historisch Museum in Amsterdam is heel weinig
of geen beschrijvende tekst beschikbaar. Toch is ook hier de geboden informatie helder. Geen
informatie in het beschrijvingsveld wanneer die niet beschikbaar is.
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2.4 Welk type reproductie?

Wegwijzer collecties op internet - STAP 2

Het is belangrijk te realiseren dat het maken van een goede (digitale)
reproductie op vele manieren kan gebeuren en mede bepaald wordt door het
originele, analoge object en het doel van de reproductie. Bij musea zijn de
originele objecten veelal ruimtelijke objecten die gefotografeerd worden. Voor
teksten en audio-visuele materialen die ook veelvuldig te vinden zijn in museale
collecties gelden weer andere digitaliseermethoden.
In dit geval is het doel het publiek objecten uit je collectie op internet laten zien.
Het object moet dus in ieder geval goed herkenbaar in beeld zijn gebracht en
de foto moet aantrekkelijk zijn. Het kan zijn dat het nuttig is ook een of meer
detailfoto’s te maken. De meeste musea kiezen voor een afbeelding van het
object tegen een neutrale achtergrond: professionele museumfotografen kiezen
bij voorkeur voor grijs. Een andere optie is om de objecten in context te tonen.
Dit kan zinvol zijn bij objecten die in hun oorspronkelijke context gepresenteerd
worden, zoals bijvoorbeeld dit interieur in het Gemeentemuseum Den Haag.

Collectiefoto van het Rijksuseum in Amsterdam met het object tegen een neutrale achtergrond
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Besef in ieder geval dat de foto kwalitatief goed moet zijn! Alles wat je laat
zien, en dat geldt ook voor internet, is een presentatie (tentoonstelling) van het
museum. Net zomin als je kunt volstaan met een knullige omschrijving van het
object, net zomin kun je volstaan met een wazige foto.
Met DE BASIS voor vervaardiging worden begin 2009 de minimale eisen voor
het vervaardigen van digitale reproducties vastgesteld die musea kunnen helpen
bij het bepalen van een goede digitaliseringsaanpak. »4

Collectiefoto van het Gemeentemuseum Den Haag met de objecten in hun context.

»4

Volg de actuele stand van zaken rond DE BASIS op wiki.den.nl. DE BASIS voor vervaardiging
zal na vaststelling gepubliceerd worden op www.den.nl/debasis.
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CHECKLIST
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Voor welke doelgroep maakt het museum
de collectiedatabase toegankelijk?



Van welke objecten worden gegevens beschikbaar gesteld?



Welke gegevens over die objecten worden beschikbaar gesteld?



Welk type foto wordt aan de objectgegevens toegevoegd?

Selectie van een publicatiemedium

eigen website
en/of (erfgoed)portal?

STAP 7
STAP 6
STAP 5
STAP 4
STAP 3
STAP 2
STAP 1

STAP 3
Selectie van een publicatiemedium
eigen website en/of (erfgoed)portal?

DE BASIS voor vindbaarheid bevordert de toegankelijkheid en het hergebruik
van collecties op internet. De zeven standaarden waaruit DE BASIS bestaat,
zijn door DEN op voorspraak van erfgoedprofessionals geselecteerd. Ze
worden verder toegelicht in STAP 6. Samen vormen ze de ondergrens voor het
gebruik van de collectiegegevens door het museum zelf en anderen, nu en in de
toekomst. Door je te committeren aan DE BASIS voor vindbaarheid, draag je bij
aan een Digitale Collectie Nederland.
Toepassing van DE BASIS voor vindbaarheid moet dus het eerste uitgangspunt
zijn voor de publiekspresentatie van de collectie op het world wide web, of je nu
kiest voor het opnemen van de collectiecatalogus op je eigen website, of voor
deelname aan een portal. Overigens behoort deelname aan portalsites uiteraard
ook tot de mogelijkheden, wanneer het museum de collectiecatalogus op de
eigen website publiceert. Het voordeel hiervan is dat het de zichtbaarheid van de
collectie verder bevordert.

3.1 Eigen website
Het voordeel van presentatie op een eigen website is dat je deze helemaal naar
je eigen wensen en doelstellingen kunt opzetten en inrichten. Het kan een
visitekaartje en marketinginstrument worden. Je kunt onderwijsapplicaties,

»1

Zie: http://www.den.nl/docs/20080417155208

Wegwijzer collecties op internet - STAP 3

Nu het museum besloten heeft welke collectiegegevens het beschikbaar wil
maken via internet, volgt de keuze voor de wijze waarop. Je kunt kiezen voor
het opzetten van een eigen website waarop je de collectie(s) publiceert of voor
deelname aan een (erfgoed)portal. Beide opties worden nu verder uitgewerkt.
Welke keuze je ook maakt, het publicatiemedium moet voldoen aan DE BASIS
voor vindbaarheid. »1
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games, onderzoeksfaciliteiten of andere interactiemogelijkheden met de
gebruiker toevoegen aan je collectie(s). De zichtbaarheid van het museum en
de collectie wordt sterk vergroot en je bepaalt zelf hoe je het museum en de
collecties positioneert.
De mogelijkheden die het internet biedt zijn begrensd door tijd, kennis, geld en
personele inzet. Er is erg veel mogelijk, maar er komt ook veel bij kijken. Als het
museum er voor kiest om zelf een website voor de collectie te starten, moet het
daarvoor ook personele inzet reserveren. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde.
Het is een extra taak, die structurele aandacht blijft eisen.
Waar bij het publiceren van de collectiecatalogus op de eigen website rekening
mee gehouden moet worden is beschreven in STAP 6. Een belangrijke vraag is in
hoeverre het museum website-activiteiten intern of extern wil laten uitvoeren.
Dit zal mede bepaald worden door de kennis van ICT in de organisatie en de
bereidheid om te investeren in deze kennis.

Wegwijzer collecties op internet - STAP 3

3.2 (Erfgoed)portal
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Het museum kan er ook voor kiezen om samen te werken met andere partijen
om zijn collectie online te krijgen. Dit kan door aansluiting bij een of meerdere
portals. Met de term ‘portal’ (toegangspoort) wordt een website aangeduid die
collecties van verschillende instellingen gezamenlijk (dus middels één website en
één zoekscherm) ontsluit. In de cultuurhistorische sector gaat het vaak om sites
die verschillende soorten collecties historische objecten - van gedigitaliseerde
archiefstukken tot monumentbeschrijvingen en van geluidsbanden met
interviews tot museumcatalogi – toegankelijk maken. Vandaar de benaming
‘erfgoedportal’. Voorbeelden van portalsites zijn te vinden bij STAP 1.
Vervolgens is het vaak mogelijk om op de eigen museale website een directe
verbinding te maken naar de eigen collectiecatalogus in de gekozen portal.

Dit is afhankelijk van de technische speciﬁcaties van de portal. Deze optie
kan heel interessant zijn voor musea die zelf niet de ﬁnanciële en technische
mogelijkheden hebben om een collectiecatalogus online te brengen, maar wel in
de gelegenheid zijn deel te nemen aan een portalsite.

3.3 Selectie van een portal
Bij het selecteren van een portal is het belangrijk om de vragen die geformuleerd
staan in STAP 1 en 2 opnieuw te stellen, maar nu speciﬁek in relatie tot de
portal:
t Wat wil het museum bereiken met deelname aan een portal?
t Voldoet de portal aan DE BASIS voor vindbaarheid?
t Wat is het onderwerp van de portal en
sluit (een deel van) de collectie daarbij aan?
t Wat is de doelgroep van de portal?
t Biedt de portal mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs?
t Hoeveel andere instellingen nemen al deel in de portal?
t Hoe wordt je collectie getoond? Hoe zichtbaar is de collectie?
t Is de presentatie van de collectie in de portal ook te tonen als onderdeel
van je eigen website?
t Is de presentatie van de collecties in de portal te vinden via
internetzoekmachines als Google?
t Hoe wordt je organisatie-informatie getoond in de portal?
t Sluit deelname aan deze portal deelname aan andere portals uit?
t Wie beheert de portal en hoe wordt continuïteit gegarandeerd?
t Hoe is de technische aanlevering georganiseerd?

Wegwijzer collecties op internet - STAP 3

t Welke gegevens over de collectie worden getoond?

t Hoe wordt auteursrecht geregeld?
t Zijn er kosten aan verbonden?
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Het is heel belangrijk dat het museum een goede (inhoudelijke) analyse
maakt van de voor- en nadelen van het deelnemen aan een portal. Er zijn vaak
meerdere mogelijkheden. Leg deze naast elkaar en baseer de beslissing op de
doelen die het museum eerder heeft geformuleerd in STAP 1 en 2.
Het is daarnaast noodzakelijk om afspraken te maken over auteursrecht, »2
aanlevering (formaten), updatefrequentie, technische ondersteuning en kosten.
Soms is deelname aan een portal voor een museum een hele aantrekkelijke
optie om de collectie op internet beschikbaar te kunnen maken. Verschillende
provinciale initiatieven bieden musea de gelegenheid om tegen geringe kosten
hun collecties online te brengen. Zo is er in Gelderland de mogelijkheid deel te
nemen aan Internet Gelderse Musea (IGEM, vanaf 2009 CollectieGelderland.
nl), kunnen Brabantse musea aansluiten bij ThuisinBrabant.nl en ontsluit
Geschiedenis Zeeland Zeeuwse museale collecties. Op landelijk niveau kunnen
musea terecht bij de Collectiewijzer.
Vaak is de keuze voor aansluiting bij een portal een goedkopere optie dan
de collectie zelf op internet presenteren. Echter ook voor deelname aan een
portal is uiteraard personele inzet vereist. Een voordeel kan wel zijn dat de
gezamenlijke afspraken met betrekking tot actualisering een stimulans zijn om
hier ook daadwerkelijk ruimte voor te maken in de eigen organisatie.

»2
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Meer informatie over auteursrecht m.b.t. online collectiecatalogi: Annemarie Beunen, Tjeerd
Schiphof, Juridische Wegwijzer Archieven en Musea online, Taskforce Archieven/Museumvereniging 2006. Deze publicatie is kosteloos te bestellen bij de Museumvereniging.
Verder houdt DEN een actueel themadossier bij op:
http://www.den.nl/kennis/thema/auteursrecht/. Zie ook STAP 3.



Heeft het museum het doel bepaald waarmee zij haar collectie(s) op
het internet toegankelijk wil maken?



Wil het museum een eigen website en/of wil het deelnemen aan een
portal?



Wie wordt er binnen de organisatie verantwoordelijk voor de website/portal(s)? Wie stelt het plan op en formuleert een pakket van
eisen en wensen voor de eigen website?



Welke portal(s) komen in aanmerking voor het publiceren van de collecties? Wat zijn de voor- en nadelen van deelname aan de verschillende portal(s)?



Zijn er afspraken gemaakt over auteursrecht, aanlevering, updatefrequentie en technische ondersteuning?

Wegwijzer collecties op internet - STAP 3

CHECKLIST
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De benodigde inzet

personeel
en financiëel

STAP 7
STAP 6
STAP 5
STAP 4
STAP 3
STAP 2
STAP 1

STAP 4
De benodigde inzet
personeel en ﬁnanciëel

Het museum heeft besloten om de collectie via internet toegankelijk
te maken. Dit vereist een tijdelijke inspanning die extra werk met zich
meebrengt. Organiseer dit werk als een project. Maak binnen de organisatie
een medewerker verantwoordelijk voor het project en zorg dat de gevolgde
werkwijze ook voor anderen in de organisatie inzichtelijk is.
Het is noodzakelijk voor de start van het project (globaal) de kosten in kaart
te brengen om deze te kunnen afwegen tegen de hierboven geïnventariseerde
baten. Begin ook op tijd met het vrijmaken van medewerkers, of het aantrekken
van mensen voor deze taak. En met het bij elkaar brengen van de benodigde
gelden door middel van bijvoorbeeld subsidie of sponsoring.
Houd ook nadrukkelijk rekening met de structurele organisatie en kosten na
aﬂoop, als de resultaten blijvend deel zullen uitmaken van de activiteiten van het
museum.

Om een inschatting van de benodigde personele inzet te kunnen maken, is het
belangrijk te bepalen welke werkzaamheden verricht dienen te worden. De
volgende zaken moeten daarvoor onderzocht worden:
t de kwaliteit van de registratie van de objecten die op internet gepubliceerd
zullen worden;
t de beschikbaarheid van aanvullende, contextuele documentatie;
t de beschikbaarheid van beeldmateriaal (digitaal of analoog);
t de koppeling tussen het digitale beeldmateriaal en de objectbeschrijvingen.

Wegwijzer collecties op internet - STAP 4

4.1 Personele inzet
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Kwaliteit collectieregistratie
De aard en omvang van de benodigde werkzaamheden zijn in hoge mate
afhankelijk van de stand van zaken van de collectieregistratie. Om te bepalen
of er veel voorbereidende werkzaamheden dienen plaats te vinden, moet het
museum de volgende vragen beantwoorden:
t Is aan alle objecten die op internet gepubliceerd gaan worden een objecttrefwoord toegekend, een titel en/of een beschrijving?
t Zitten daar mogelijk nog fouten in of heeft er al controle plaatsgevonden?
Probeer de graad van accuratesse te bepalen. De beschrijvingen hoeven niet
allemaal perfect te zijn, maar voorkom te veel slordigheden.
t Zijn de gegevens geschikt voor raadpleging door een breed publiek of is de
reeds ingevoerde tekst alleen bedoeld voor eigen gebruik?

Wegwijzer collecties op internet - STAP 4

Je kunt steekproefsgewijs proberen hier een beeld van te krijgen. Het is niet
goed mogelijk een algemeen toepasbare indicatie te geven van de tijd die nodig
is om een publiekgerichte ontsluiting van een museaal object te maken. Er zijn
veel factoren die hierbij een rol spelen, zoals het type object, de beschikbaarheid
van een trefwoordsysteem, de kennis van de museummedewerker(s) en de
beschikbaarheid van reeds ingevoerde gegevens. De hieronder genoemde tijden
zijn dan ook niet meer dan een globale schatting van de benodigde personele
inzet voor het geschikt maken van objectbeschrijvingen voor publicatie op
internet.
t Wanneer trefwoorden moeten worden toegevoegd aan objectbeschrijvingen,
reken dan 10 minuten per beschrijving.
t Wanneer objectbeschrijvingen herschreven moeten worden voor een breder
publiek, ga dan uit van 15 minuten per beschrijving.
t Wanneer objectbeschrijvingen nog gecontroleerd moeten worden, ga dan uit
van 5 minuten per beschrijving.
t Wanneer nieuwe objectbeschrijvingen moeten worden toegevoegd, ga dan uit
van 20 minuten per beschrijving.
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Wanneer nog moet worden uitgezocht wat een object precies is, is geen
gemiddelde te geven. Dit is bijvoorbeeld ook afhankelijk van al beschikbare
informatie elders in de organisatie (zie hierna). Het is verstandig niet zonder
meer uit te gaan van bovengenoemde indicaties, maar het project te beginnen
met een pilotfase, waarin bijgehouden wordt hoeveel tijd elk onderdeel vergt.

Beschikbaarheid
aanvullende documentatie

Beschikbaarheid beeldmateriaal
Inventariseer welke afbeeldingen beschikbaar zijn. Zijn er eerder al objecten
die je wilt publiceren gefotografeerd of gedigitaliseerd? Zijn deze afbeeldingen
volgens dezelfde kwaliteitregels vervaardigd? Bekijk of het zinvol is om foto’s of
dia’s van objecten te gebruiken.

Wegwijzer collecties op internet - STAP 4

Het is belangrijk na te gaan of er informatie in het museum beschikbaar is, die
zich niet in het collectie-informatiesysteem bevindt, maar wel gebruikt kan
worden op internet. Denk daarbij aan teksten die voor educatieve projecten of
tentoonstellingen zijn gemaakt.
Het is niet goed mogelijk hier een gemiddelde als indicatie te geven voor de
tijd die nodig is om documentatie buiten het collectie-informatiesysteem
geschikt te maken voor internet. Dit hangt af van vele factoren. Hoeveel tekst
is beschikbaar? Is de tekst digitaal beschikbaar? Moet de tekst nog geredigeerd
worden voor internet? Ook hier geldt: houd in de pilotfase bij hoeveel tijd voor
elke objectbeschrijving nodig is.
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Ook hiervoor is het niet goed mogelijk een gemiddelde indicatie van de
benodigde inzet te geven. Belangrijke factoren zijn de tijd die nodig is om het
object bij de fotostudio (in- of extern) te brengen, de diversiteit aan voorwerpen
die gefotografeerd/gedigitaliseerd moeten worden en de tijd benodigd voor het
eventueel nabewerken en in verschillende formaten opslaan. Informeer naar de
tijdsinvesteringen van het museum (of van een verwante instelling) bij eerdere
digitaliseringsprojecten. Als het museum nog geen ervaring heeft met het
digitaliseren van beeldmateriaal, adviseren wij in een pilotfase van het project
bij te houden hoeveel tijd het kost om een digitale afbeelding van een object te
vervaardigen. Op basis hiervan kan de benodigde tijd voor het gehele project
beter in kaart worden gebracht.
Een apart punt van aandacht hierbij is, of je op internet foto’s wilt tonen van
objecten van kunstenaars die rechten kunnen doen gelden op die werken. In dat
laatste geval moet je niet alleen rekening houden met extra tijdsinvesteringen
voor het traceren en contacteren van rechthebbenden, maar zeker ook met extra
kosten. »1
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Koppeling tussen het digitale
beeldmateriaal en de objectbeschrijvingen
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Als er al digitale afbeeldingen zijn van de objecten die je wilt publiceren,
dien je nog na te gaan of de koppeling tot stand is gebracht tussen de
objectbeschrijvingen in het collectie-informatiesysteem en het beeldmateriaal.
Bij hoeveel beschrijvingen is al een koppeling aangebracht? Worden de
»1

Het auteursrecht geldt voor levende kunstenaars en de erven van kunstenaars die minder dan
70 jaar geleden zijn overleden. Hoe men het best te werk kan gaan m.b.t. auteursrechtvergoedingen is beschreven in: A. Beunen, T. Schiphof, Juridische Wegwijzer Archieven en musea
online, Taskforce Digitale Toegankelijkheid Archieven/Museumvereniging 2006. Het museum
moet bovendien rekening houden met auteursrecht van de fotograaf die de digitale foto van
een (driedimensionaal) object maakt. Maak hierover dus afspraken met de fotograaf. Overigens is het ook belangrijk dat het museum zich realiseert dat het zelf de rechten heeft over de
gegevens in de collectiecatalogus! Maak voor een adequaat rechtenbeheer gebruik van de
procedure ‘Rechten’ in SPECTRUM, Standaard voor collectiemanagement in musea, LCM/
Faro 2008 (te downloaden via www.museumconsulenten.nl).

afbeeldingen in dezelfde database opgeslagen als de beschrijvingen? Zo ja,
wordt de koppeling dan automatisch tot stand gebracht, of moet dat handmatig
gebeuren? »2 Als de digitale afbeeldingen afzonderlijk –dus niet binnen het
collectie-informatiesysteem- worden opgeslagen, hoe wordt daar dan naar
verwezen?

Tenslotte is het heel belangrijk ook al rekening te houden met het gegeven
dat digitalisering na aﬂoop van het project een van de taken van het museum
blijft: nieuwe objecten zullen ook beschikbaar gemaakt moeten worden
voor de digitale collectiecatalogus. De nieuwe werkzaamheden (maken van
publiekgerichte teksten, trefwoorden en digitale afbeeldingen) zullen dus een
plaats moeten krijgen binnen de reguliere werkzaamheden. Een belangrijk
aandachtspunt is het beheer van de gemaakte digitale afbeeldingen. Als er
een wens is tot hergebruik van een digitale foto in een speciﬁek formaat, hoe
eenvoudig is deze dan te vinden? Ook moet goed bedacht zijn hoe bestaande
beschrijvingen geactualiseerd worden. Vragen en opmerkingen die naar
aanleiding van de online catalogus binnenkomen, zijn vaak waardevol voor het
museum. Zorg dat deze adequaat verwerkt worden.

»2

Voor IGEM.nl (Internet Gelderse Musea) (vanaf 2009 CollectieGelderland.nl) is bijvoorbeeld
een ‘tool’ ontwikkeld voor Adlib Museum applicaties, die het voor de musea mogelijk maakt
het koppelen van afbeeldingen grotendeels geautomatiseerd te doen, in aanvulling op de
mogelijkheden die Adlib Designer al standaard biedt.
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Op basis van de analyse van de vier bovengenoemde werkzaamheden, kun je
bepalen hoeveel tijd (globaal) nodig zal zijn om de gegevens voor het publiek
geschikt te maken en digitale afbeeldingen toe te voegen. Onderschat niet de
inspanningen die het zal vergen om een en ander voor elkaar te krijgen. De
ervaring leert dat grootschalige digitalisering meestal langer duurt dan men
van te voren had ingeschat. Hoe beter een digitaliseringtraject is ingebed in de
organisatie, hoe voorspoediger het verloopt.
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4.2 Financiële inzet
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Als berekend is hoe omvangrijk de personele inspanningen zijn om het project
uit te kunnen voeren, kan een groot deel van de kostenberekening gemaakt
worden. Aanvullend dient bekeken te worden hoeveel materiële kosten het
museum zal moeten maken. Wil het museum zelf gaan digitaliseren? Zo ja,
beschikt het dan al over een goede foto-opstelling en medewerkers met kennis
van zaken? Kunnen alle objecten in deze opstelling gedigitaliseerd worden?
Zo nee, heeft het museum dan al een overeenkomst met een bedrijf voor
digitalisering? Als dat niet het geval is, doe je er verstandig aan minimaal drie
oﬀertes aan te vragen bij bedrijven die digitalisering als dienst leveren. Vraag
daarbij vooral ook door naar kwaliteitsrichtlijnen en naar de ervaring van het
bedrijf in het hanteren van kwetsbare objecten. »3 Maak ook onderscheid
tussen twee- en driedimensionale objecten. Digitalisering van tweedimensionale
objecten, zoals historische foto’s en documenten, is vaak redelijk goed in bulk
uit te voeren. Dat maakt het aantrekkelijk digitalisering hiervan uit te besteden.
Voor de digitalisering van driedimensionale objecten is specialistische kennis
nodig, en soms ook artistiek inzicht. Dat maakt deze vorm van digitalisering
veel duurder.In deze fase is het uiteraard ook van belang de kosten van het
publicatiemedium (eigen website of portal) in beeld te brengen. Wanneer
gekozen is voor een eigen website, vraag dan verschillende bedrijven om
een oﬀerte en zorg daarbij dat ook de jaarlijks terugkerende kosten (zoals
serverruimte en licenties) goed in kaart worden gebracht.
Er zijn diverse fondsen waarbij je kunt aankloppen voor subsidie voor
digitaliseringsprojecten. De erfgoedkoepels in Nederland hebben de handen
ineen geslagen om informatie over subsidiemogelijkheden voor digitaal
erfgoed te verstrekken. Zij vervaardigen jaarlijks het boekje Overzicht Fondsen
& Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed, dat ook is te raadplegen op de
website van Digitaal Erfgoed Nederland. »4 Tevens organiseren zij jaarlijks een
subsidiesymposium. Houdt er rekening mee dat je bij subsidiëring bijna altijd
een eigen bijdrage zult moeten leveren van minimaal 30%.

»3
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»4

Zie met betrekking tot het hanteren van objecten de procedures ‘Standplaats en verplaatsing’
en ‘Transport’ in SPECTRUM-N, Standaard voor collectiemanagement in musea, LCM/Faro
2008 (te downloaden via www.museumconsulenten.nl).
http://www.den.nl/subsidiewijzer/



Wat moet gedaan worden om de online collectiecatalogus
te realiseren?



Beschikt het museum over de menskracht om dit project uit te voeren?



Hoeveel zal het uitvoeren van dit project ongeveer gaan kosten?



Denk aan personeel (intern/extern), materiaal (computer met
voldoende snelheid en geheugenruimte, scanner, digitale camera,
fotolampen en –opstelling, auteursrecht).



Hoe gaat het museum dit project bekostigen?



Wie gaat het digitale materiaal beheren en op welke manier
zal dit gebeuren?



Bij welke instantie(s) en op welk moment kan subsidie voor
dit project worden aangevraagd?
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CHECKLIST
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Het digitaliseringstraject

organisatie
en uitvoering

STAP 7
STAP 6
STAP 5
STAP 4
STAP 3
STAP 2
STAP 1

STAP 5
Het digitaliseringstraject
organisatie en uitvoering

Nu al het inhoudelijke voorbereidende werk gedaan is, moet een tijdpad
opgesteld worden.
Er is inmiddels bepaald dat (een deel van) de collectie online wordt
gepresenteerd. Ook is vastgelegd voor wie de presentatie wordt gemaakt,
welke gegevens worden gepresenteerd, welk type foto’s wordt toegevoegd,
welk publicatiemedium is gekozen en wat de kosten zijn. Ten behoeve van de
voortgang en het overzicht worden alle stappen - ook de besluiten die genomen
zijn - vastgelegd. Nu kan ook een datum worden vastgesteld waarop het project
klaar moet zijn. Wanneer we spreken over de uitvoering is een onderscheid te
maken in organisatie en daadwerkelijke uitvoering.

Binnen het museum moet iemand de eindverantwoordelijkheid op zich nemen.
Daarnaast moet er worden bepaald wie het project gaat uitvoeren. In de meeste
gevallen zullen meerdere personen betrokken zijn bij de uitvoering. Het is
dan van belang de taken goed te omschrijven en een draaiboekje te maken. Bij
het digitaal fotograferen zullen de objecten in veel gevallen verplaatst moeten
worden, bijvoorbeeld van het depot naar de foto-opstelling. Zorg dat meerdere,
kundige personen beschikbaar zijn om dit te doen. Bovendien is het belangrijk
om tijdens het fotograferen niet door andere werkzaamheden afgeleid te
worden. Ditzelfde geldt voor het controleren en aanpassen van de gegevens in
het collectie-informatiesysteem.
Sta na een eerste periode van uitvoering (dit kan na twee weken of na een paar
maanden zijn, afhankelijk van hoeveel uren per week aan het project worden
besteed) stil bij de resultaten en bezie of de voortgang klopt met de planning.
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5.1 Organisatie
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Is dit niet zo, dan kan nog in een vroeg stadium de planning of het te behalen
resultaat bijgesteld worden. Ook kan worden overwogen of er meer tijd in het
project wordt geïnvesteerd om de planning alsnog te halen.

5.2 Redigeren van objectgegevens
Welke werkzaamheden moet het museum verrichten om de collectiecatalogus
op internet te kunnen presenteren? In de meeste gevallen zullen dat zijn: het
redigeren van de gegevens in de collectie-informatiesysteem, het maken van
de digitale afbeeldingen en de koppeling daarvan aan datzelfde collectieinformatiesysteem.
Het redigeren van de objectgegevens bestaat uit drie onderdelen:
t Controle en zo nodig aanpassing van de gegevens die gepresenteerd gaan
worden;
t Aanpassing van de omschrijvingen zodat ze voor het publiek geschikt zijn;
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t Controle en zo nodig aanpassing van de gebruikte trefwoorden
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Controle van de gegevens
Dit betreft in de eerste plaats een controle op spelfouten en andere vergissingen
(bijvoorbeeld inconsequenties in de schrijfwijze van dateringen). In veel
gevallen hebben musea velden in het collectie-informatiesysteem ook gebruikt
om mededelingen van huishoudelijke aard op te nemen. Zo kan er aan de
beschrijving van een object zijn toegevoegd: ‘Klopt dit wel? Nog nakijken!’. Zorg
ervoor dat alle velden die getoond gaan worden gecontroleerd zijn op dergelijke
toevoegingen.

Aanpassing van de omschrijvingen
In de meeste gevallen zullen de beschrijvingen niet zodanig zijn dat ze zonder
meer geschikt zijn voor een publieksdoel. Vaak zijn publiekgerichte teksten
over objecten elders in het museum wel aanwezig. Denk hierbij aan kijkwijzers,
lesbrieven en folderteksten. Maak hier zo veel mogelijk gebruik van en zorg dat
deze ook in de toekomst makkelijk herbruikbaar zijn. In andere gevallen zal het
nodig zijn volledig nieuwe teksten te maken. Gooi de oude (database)teksten
echter niet zomaar weg! Het kan zijn dat ze weliswaar niet geschikt zijn voor het
publiek, maar wel van belang voor de interne organisatie. Bijvoorbeeld wanneer
er een heel nauwkeurige, technische omschrijving van het object is gegeven.
Het is aan te bevelen een apart veld in te richten voor de publiekstekst. Soms
bieden collectie-informatiesystemen ook speciﬁeke velden voor publieksgerichte
teksten. In de kadertekst onderaan deze paragraaf vind je aanwijzingen voor het
schrijven voor het beeldscherm.

Volgorde

»1

Gegeven

Formulering en notatie

1

objecttrefwoord

2

titel

getiteld ‘…’

3

materiaal

van …

4

voorstelling

voorstellende …

5

vervaardiger

door … / toegeschreven aan …

6

jaar / periode vervaardiging

(circa) …

Zie ook: Syllabus bij de basiscursus registratie & documentatie, Stichting Landelijk Contact
van Museumconsulenten, Amsterdam 2005, p. 84
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Wanneer het museum heeft besloten zowel het titelveld als het beschrijvingsveld
op te nemen in de collectiecatalogus op internet, dan is het raadzaam een
vast stramien te gaan gebruiken voor de gegevens in het titelveld. Een
navolgenswaardig voorbeeld is de richtlijn van Internet Gelderse Musea. »1 Het
titelveld bestaat daar standaard (indien het betreﬀende gegeven beschikbaar is)
uit de volgende elementen:
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Het voordeel van deze gestandaardiseerde aanpak is dat bij elk object zo’n overzichtelijke titel
wordt getoond: ‘Schilderij, voorstellende de gehavende botter HK 17 op de wal in Harderwijk,
door J.P. Aerts, 1949’
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Controle en aanpassing van de trefwoorden

40

Het is belangrijk na te denken over woorden die het publiek zal gaan gebruiken
om in de collectie te zoeken. Dat zullen woorden zijn uit de natuurlijke taal
en uit het hedendaags taalgebruik (dus eerder ‘ﬁets’ dan ‘rijwiel’). Termen die
de voorwerpen in het museum onderbrengen in een bepaalde categorie, zoals
bijvoorbeeld de term ‘voedselverwerkingsuitrusting’ zijn niet de termen die het
publiek spontaan te binnen schieten bij het zoeken naar bepaalde objecten. Kijk
dus opnieuw naar de gebruikte trefwoorden, maar nu vanuit het perspectief
van de geïnteresseerde leek. Voeg op basis daarvan trefwoorden toe aan de
objectrecords. Ga ook na of er gebruik gemaakt kan worden van bestaande
trefwoordsystemen, zoals de Nederlandse vertaling van de Art & Architecture
Thesaurus. »2
»2

Zie: www.aat-ned.nl; Andere terminologiebronnen zijn RKD-Artists (website.rkd.nl), de Union
List of Artist Names en de Thesaurus of Geographic Names (beide van het Getty Institute). De
verschillende terminologiebronnen zijn te vinden in het ICT-register op de website van DEN.

5.3 Digitale afbeeldingen
Het maken van de digitale afbeeldingen kan op verschillende manieren. Hierbij
is het steeds van belang DE BASIS voor vervaardiging als uitgangspunt te
nemen. DE BASIS voor vervaardiging stelt de minimale eisen vast voor het
maken van digitale reproducties van originele erfgoedobjecten, bijvoorbeeld met
betrekking tot bestandsformaten (JPG, TIFF) en het proces. Door aan deze eisen
te voldoen zijn een optimale kwaliteit en informatiewaarde, evenals openheid
voor de toekomst (tegen aanvaardbare kosten) gegarandeerd. Raadpleeg www.
den.nl/debasis voor precieze informatie.

De komst van de digitale camera heeft bij velen gezorgd voor het idee dat goed
fotograferen voortaan een ﬂuitje van een cent is: het resultaat is direct zichtbaar,
slechte foto’s kunnen gelijk worden weggegooid en zelf in vrij donkere ruimten
kan nog gefotografeerd worden. Echter: de soms belabberde resultaten die
op internet getoond worden maken duidelijk dat het goed fotograferen van
museumobjecten nog steeds vakwerk is! Laat de foto’s daarom maken door een
medewerker met kennis van zaken, of besteed – indien de ﬁnanciën het toelaten
- het werk uit aan een professionele fotograaf. Bezuinigen op het fotograferen
is niet de meest handige keuze. Een aantrekkelijke foto van elk gepresenteerd
object is een heel belangrijk visitekaartje voor het museum.
Zorg daarom voor een foto-opstelling, die voorziet in een neutrale, liefst grijze,
achtergrond en goede belichtingsmogelijkheden. Een koppeling van de camera
(die uiteraard op statief staat) aan een pc is het meest wenselijk. Op die manier
kan niet alleen het resultaat direct bekeken worden op het beeldscherm, ook
kan het objectnummer direct worden ingevoerd als de bestandsnaam van de
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Maken van digitale foto’s
van driedimensionale objecten
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afbeelding. Objectnummer en een indicator voor de afmetingen worden bij
voorkeur niet mee gefotografeerd: deze zijn immers opgenomen in het record,
waaraan de afbeelding gekoppeld wordt.
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Er is veel variatie mogelijk in de precisie waarmee je de camera het object laat
vastleggen. Als je de camera heel veel informatie laat opnemen (hoge resolutie),
dan wordt het bestand met de foto erg groot. Je hebt dan goede mogelijkheden
om mooie en grote afdrukken van deze foto te maken. Als je de camera minder
informatie laat vastleggen (lagere resolutie, bijvoorbeeld 640 x 480), dan zal
het bestand met de foto kleiner zijn. De afdrukmogelijkheden zijn dan minder.
Voor presentatie op internet is deze laatste werkwijze echter juist beter. Het
downloaden van het plaatje gaat sneller, terwijl het plaatje op het beeldscherm
prima voldoet. Bedenk wel dat van een afbeelding in een hoge resolutie altijd
een afbeelding in een mindere resolutie gemaakt kan worden, maar andersom
kan niet!
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Het is mogelijk dat het museum van sommige objecten (of misschien wel
van alle objecten) zowel een hoge-resolutie opname als een bestand in een
lagere resolutie wil bewaren. Het ene is dan te gebruiken voor drukwerk, het
andere voor de presentatie op internet. De opname in de hoogste gewenste
resolutie, die het resultaat is van de vervaardiging, is de zogenaamde ‘master’.
Het bestandsformaat van deze master moet altijd een open standaard zijn,
zodat duurzaamheid gegarandeerd is. Zorg dat je een goed systeem opzet voor
het bewaren van de afbeeldingen. In algemene zin kan gezegd worden dat het
verstandig is de hoge-resolutie opnames zowel op de harde schijf in het netwerk
te bewaren als op een externe harde schijf, en daarnaast nog een reservekopie
te maken en dit alles regelmatig te controleren. Ook uitbesteding van duurzame
opslag van masters is een reële optie.

Scannen van al bestaande afbeeldingen
(foto’s, negatieven of dia’s) van objecten
De kwaliteit van het al bestaande beeldmateriaal is natuurlijk bepalend voor de
kwaliteit van de scan. Het is dus niet raadzaam om bijvoorbeeld kwalitatief niet
erg goede zwart-wit foto’s van objecten te gaan scannen. Dan is het beter om
met een digitale camera een nieuwe opname te maken. Zijn de foto’s echter van
goede kwaliteit, dan is het scannen hiervan ten behoeve van de presentatie op
internet een goede keuze. Dit zal immers minder tijd in beslag nemen dan het
opnieuw fotograferen van de objecten.
Voor een goed bruikbare afdruk op papier volstaat een scanresolutie van 300 dpi
op ware grootte; voor een goed toonbare afbeelding op een beeldscherm is 72
dpi (in feite ppi) voldoende.

Scannen van tweedimensionale objecten,
zoals foto’s, prenten en munten

De naam waaronder je de digitale afbeelding opslaat moet uniek zijn. Het
objectnummer van het afgebeelde object kan daarvoor gebruikt worden. In dat
geval is duidelijk bij welk objectrecord de foto hoort, dus de digitale afbeelding
van het object met nummer 00104 krijgt als bestandsnaam 00104 met de
extensie die verwijst naar het bestandstype (bijvoorbeeld 00104.jpg of 00104.
tif ). Wanneer meerdere foto’s van een object gemaakt worden (bijvoorbeeld
voor- en achterzijde), kan dat in de bestandsnaam tot uitdrukking komen door
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Voor tweedimensionale, niet te grote objecten kan het museum van de
mogelijkheid gebruik maken deze direct te scannen in plaats van te fotograferen.

43

een volgnummer aan het objectnummer toe te voegen. De laatste stap na de
vervaardiging van de digitale afbeelding is het leggen van de koppeling tussen de
afbeelding en het objectrecord. Voor verschillende collectie-informatiesystemen
is het mogelijk dit ten dele automatisch te laten doen.
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CHECKLIST
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Wie is eindverantwoordelijk voor het project?



Is duidelijk wie welke taken wanneer uitvoert?



Is er een draaiboekje?



Is er een duidelijke instructie voor het bewerken van de objectrecords?



Is er een duidelijke instructie voor het fotograferen en/of scannen?



Is er een duidelijke instructie voor het opslaan van de digitale reproducties en het koppelen aan de objectrecords?



Zijn er momenten ingelast om de voortgang te controleren en eventueel aanpassingen te doen in de planning of de gestelde doelen?

Schrijven van
publieksgerichte teksten
(voor het beeldscherm) bij museale objecten

Doelgroepgericht en helder schrijven is een kunst. Schrijven voor beeldscherm ook.
Tekst voor beeldscherm stelt strikte eisen aan lengte, stijl en presentatie. Hieronder
vind je aandachtspunten en tips om succesvol te schrijven voor het web of voor
beeldscherm in het algemeen. Ze zijn zo praktisch mogelijk gehouden, zodat je ze
direct kunt toepassen.

Helder schrijven
Lees- en scanbaarheid zijn belangrijke aspecten van goede teksten voor
beeldscherm. ‘Scannen’ betekent in deze context het globaal, snel bekijken van een
tekst. In de praktijk geldt dat een tekst die prettig leest op het beeldscherm, ook van
papier gemakkelijker te lezen en te begrijpen is.

Structuur aanbrengen
Structuur en presentatie van tekst op een beeldscherm bepalen in hoge mate de
leesbaarheid. Beeldschermtekst stelt hogere eisen aan de presentatie en structuur dan
gedrukte tekst.

Voorbeeld uit de praktijk: leestest in het cursuslokaal
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Lezers die mogen kiezen tussen een heldere, eenvoudig gestelde tekst en een
ingewikkelde tekst met lange zinnen, verkiezen bijna zonder uitzondering de
eenvoudige variant. Ook mensen die gewend zijn aan wetenschappelijke informatie,
hebben liever een eenvoudige tekst dan een ingewikkeld verhaal met veel moeilijke
woorden. Dat is iets om steeds in gedachten te houden wanneer je een tekst voor
beeldscherm schrijft: Houd het eenvoudig.

Een logische structuur met relevante tussenkopjes maakt een tekst beter en sneller
leesbaar. Onderstaand verhaal kan dit illustreren:
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Een groep goed opgeleide mensen kreeg in een workshop ‘Schrijven voor het web’
een half A4-tje tekst. Onder de tekst stonden zes meerkeuzevragen over de inhoud.
Iedereen kreeg de opdracht de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.
De ene helft van de groep was in een paar minuten klaar en begon verveeld om
zich heen te kijken. De andere helft zweette op de tekst en kon niet alle vragen juist
beantwoorden.
Wat bleek? De ene helft had een andere tekst gekregen dan de andere. Het
onderwerp en de vragen waren hetzelfde, maar de inhoud was verschillend
gepresenteerd.
Bij de gezamenlijke bespreking van de opdracht kwam uit dat de ene helft van
de groep een duidelijk gestructureerde tekst met tussenkopjes en een logische
opbouw had ontvangen, terwijl de andere helft opgescheept zat met een slecht
gestructureerde tekst. Hier was bovendien in de lay out geen rekening gehouden met
een snelle leesbaarheid. De ongestructureerde tekst, zo bleek, eiste veel meer leestijd
om de inhoud te begrijpen dan de gestructureerde tekst met tussenkopjes.
In dit experiment werd gewerkt met een gedrukte tekst. Omdat lezen van
beeldscherm meer moeite kost dan lezen van papier, spreekt het voor zich dat
tussenkopjes en een goede structuur voor een digitale tekst nog belangrijker zijn voor
de (snelle) leesbaarheid.
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Bij een collectiecatalogus op internet zit de structuur al in de opbouw van het
record: er zijn speciﬁeke velden (met kopjes) voor bijvoorbeeld instellingsnaam,
vervaardiger, titel en beschrijving. Dat neemt niet weg dat het aanbrengen van
structuur in het beschrijvingsveld, door middel van alinea’s en tussenkopjes, bij
langere teksten heel zinvol kan zijn.
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Enkele criteria voor goede beeldschermteksten:
t Objectief en precies. Ze bevatten geen vage of verhullende taal.
t Goed scanbaar. Dit betekent dat bijvoorbeeld een titel, een inleiding en tussenkoppen het scannen van de tekst vergemakkelijken.
t Voorzien van een duidelijke titel. De lezer weet aan de hand van de titel welke
informatie hij in de tekst kan verwachten.
t ‘Oprolbaar’. De teksten zijn opgebouwd van belangrijk naar minder belangrijk
en van algemeen naar speciﬁek. Zo moet het mogelijk zijn de laatste alinea’s
van een tekst weg te laten, terwijl de strekking en begrijpelijkheid blijven.

t Beknopt. De teksten houden rekening met de 50% regel. Dit betekent dat
op beeldscherm de helft van het aantal woorden gebruikt moet worden ten
opzichte van tekst op papier. ‘Schrijven is schrappen’ (Godfried Bomans). Het
project Collectie Brabant in Beeld gebruikt als richtlijn: een maximum van ca.
250 woorden voor de (op een algemeen publiek gerichte) beschrijving van een
museumobject in een online collectiedatabase.
t Voorzien van tussenkopjes. Ongeveer twee tussenkopjes per scherm bevorderen de leesbaarheid.
t Voorzien van afbeeldingen die de inhoud ondersteunen.
TIP: Gebruik genoemde criteria voor goede beeldschermteksten als checklist
voordat je een tekst publiceert.
TIP: Lees je tekst hardop voordat je hem publiceert. Loopt hij goed? Is de tekst
begrijpelijk? Ligt de nadruk goed?

Afraders:
t Geen grote tekstblokken op hoog niveau in de website plaatsen. Langere teksten horen thuis op diepere niveaus.
t Vermijd ‘men’. Niemand voelt zich door ‘men’ aangesproken.

t Vermijd tangconstructies waarbij woorden die bij elkaar horen, ver uit elkaar
staan en de rest van de zin als een tang omsluiten. Voorbeeld: ‘Hij bereidt zich
terdege, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat, op het eindexamen voor.
t Vermijd naamwoordstijl waarbij een zelfstandig naamwoord de plaats van een
werkwoord inneemt. Gebruik geen zelfstandig naamwoord als het ook met een
werkwoord te zeggen is. Voorbeeld: ‘De auteur beperkt zich tot vermelding van
de woorden die hetzelfde tot uitdrukking brengen.’ Beter is ‘De auteur beperkt
zich ertoe de woorden te vermelden die hetzelfde uitdrukken.’
t Vermijd jargon, vaktaal en afkortingen.
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t Vermijd de lijdende vorm zo veel mogelijk (geen passieve zinnen met ‘worden’,
maar actieve zinnen met actieve werkwoorden schrijven). In tekstbestanden
kun je, voor het publiceren van een tekst, alle keren dat ‘word/wordt/worden’
voorkomt met een zoekactie opsporen.
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t Vermijd steeds hetzelfde woordgebruik. Varieer je woordkeuze en zorg voor
afwisseling. In een stuk over ﬁetsen kun je naast ‘ﬁets’ bijvoorbeeld ook ‘rijwiel’
gebruiken.
t Gebruik niet allemaal zinnen van dezelfde lengte en opbouw. Een heleboel
korte zinnen achter elkaar met eenzelfde opbouw, of juist series even lange
zinnen zijn niet prettig leesbaar.
t Vermijd ingewikkelde termen: verzin alternatieve woorden voor moeilijke termen.

Doelgroepgericht
Toon, woordkeus en verschijning van een tekst moeten toegesneden zijn op de lezer,
zodat deze zich aangesproken voelt. Het taalniveau van de lezer, zijn functie (als het
over professionals gaat), zijn voorkennis van het onderwerp en informatiebehoefte
zijn bepalend voor de vorm die een tekst moet hebben.
Bepaal, voordat je een tekst voor het beeldscherm gaat schrijven wie je doelgroep is.
Zet de informatie die je over je doelgroep hebt op een rij.
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TIP: Zet voor jezelf boven elke tekst welke doelgroep je voor ogen hebt. Noteer
per tekst:
t Functie
t Voorkennis van het onderwerp
t Taalniveau
t Informatiebehoefte
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Hoe kijken site-bezoekers?
Het is nuttig te weten hoe informatie op een beeldscherm eigenlijk overkomt. Hoe
komt een digitale boodschap het beste over? Een manier om hier inzicht in te krijgen
is eyetrackingonderzoek. Zulk onderzoek bestudeert hoe bezoekers hun blik over een
beeldscherm laten gaan. Hoe ze lezen en kijken. Er zijn op basis van eyetracking
algemene opmerkingen te maken over het kijkgedrag van mensen, maar je kunt het
ook gebruiken om het effect van speciﬁeke sites te analyseren.

Eyetrackingonderzoek maakt duidelijk welke delen van een beeldscherm over het
algemeen het best bekeken worden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen (die gewend
zijn aan het Romeinse schrift) een homepage van linksboven naar rechtsonder
bekijken. Het deel linksboven in het beeldscherm wordt daarbij het best gezien.
Plaatjes (vooral als er gezichten op staan), tekstkopjes en fotobijschriften krijgen veel
aandacht, terwijl grotere blokken tekst nauwelijks bekeken worden. Een afbeelding is
sneller te begrijpen dan een geschreven tekst. Informatie op het rechterdeel van het
scherm krijgt heel weinig aandacht.
TIP: Maak een eyetracking-heatmap van de recordpresentatie en controleer of de
belangrijkste informatie op de goede plaats staat.

Links eyetracking:
Een interessant artikel over eyetracking en wat daaruit is af te leiden (Engelstalig):
http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/main.htm
Zelf een Eyetracking-heatmap maken (dit is een overzicht van je homepage waarop
in kleuren wordt aangegeven welke delen het meest of het minst aandacht krijgen).
http://www.feng-gui.com/Default.aspx

Echt goed inzicht in het effect van informatie op een beeldscherm kan naast
eyetrackingonderzoek verkregen worden via usability- en doelgroepenonderzoek.
Usability gaat over de gebruiksvriendelijkheid van websites. Usabilityonderzoek geeft
inzicht in hoe effectief en comfortabel de gebruiker zijn taak op de onderzochte
website uit kan voeren.
Doelgroepenonderzoek geeft informatie over de gebruikers en brengt in kaart welke
nieuwe doelgroepen er binnen bereik zijn gekomen. Van deze groepen worden de
wensen, het kennisniveau en de behoeften bestudeerd. Kennis van de doelgroepen
helpt bij het bepalen van de stijl van teksten. Zie verder onder ‘Doelgroepgericht’.
TIP: Bestudeer regelmatig de wensen en verwachtingen van de doelgroepen
van je website. Laat ook geregeld een usabilitytest doen om de
gebruikersvriendelijkheid te onderzoeken en bij te stellen.
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Usabilityonderzoek en doelgroepenonderzoek
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Links voor meer informatie
Web Pages That Suck, met slechte voorbeelden
http://www.webpagesthatsuck.com/
Link checker pro; trial versie (30 dagen) voor het opsporen van dode links:
http://www.link-checker-pro.com/download.htm
Teksten automatisch testen op ambtelijke taal
http://g4.gridhopper.nl/
Helder Haags, voor taaltips
http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=55842
Het artikel over eyetracking
http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/main.htm
Feng Gui, voor het maken van een heatmap
http://www.feng-gui.com/
Kennisbank Usability
http://www.usabilityweb.nl/index.php
Jakob Nielsen over usability
http://www.useit.com

Wegwijzer collecties op internet - STAP 5

Over taalgebruik
http://taaladvies.net/
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Beschikbaar maken

de collectiecatalogus
op internet

STAP 7
STAP 6
STAP 5
STAP 4
STAP 3
STAP 2
STAP 1

STAP 6
Beschikbaar maken
de collectiecatalogus op internet

Nadat het museum de voorgaande stappen heeft doorlopen en het doel
heeft bepaald, de collectie(s) heeft voorbereid voor publicatie en de juiste
organisatorische stappen heeft genomen is het tijd om de collectie vindbaar te
maken voor het publiek. Het museum heeft de afweging gemaakt of het een
eigen website voor de collectiecatalogus gaat ontwikkelen, deel neemt aan een
portal of beiden doet. Hoe dan ook: het uitgangspunt is de collectiecatalogus.
Deze moet geschikt gemaakt worden voor online gebruik.

Het museum heeft de objecten beschreven in een digitaal collectieinformatiesysteem, en ook afbeeldingen van die objecten daaraan toegevoegd.
Voor de meeste musea in Nederland is dit systeem Adlib Museum, The Museum
System of MSAccess. De veldenstructuur en de inhoud zijn afhankelijk van
de software die je gebruikt en de manier waarop deze (in het verleden) is
ingericht om te voldoen aan de eisen van het museum op het gebied van
collectieregistratie.
Publicatie van deze gegevens voor hergebruik op internet en vervolgens de
doelgerichte presentatie daarvan in een website stellen doorgaans andere eisen
aan structuur en inhoud.
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6.1 De collectiecatalogus
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XML
Voor publicatie van gegevens op het internet is het aanbevolen om de
gegevens in XML-formaat beschikbaar te stellen. XML is de taal die het meest
gebruikt wordt op het internet, het staat voor eXtensible Markup Language.
Dit is het universele formaat voor gestructureerde gegevens op het web. De
gestructureerde gegevens worden gerepresenteerd in tekst, die zowel voor de
mens als voor de machine leesbaar is. XML markeert (tagt) onderdelen van een
objectbeschrijving. Dit betekent dat bijvoorbeeld de titel geplaatst wordt tussen
een openingstag die aangeeft dat dit de titel is en een sluitingstag, die aangeeft
dat de titel hier is afgelopen. Dit maakt het voor de computer zeer gemakkelijk
te herkennen uit welke onderdelen een objectbeschrijving bestaat.
Voorbeeld van een titelpresentatie in XML:
<TITEL>Schilderij, voorstellende de gehavende botter HK 17
op de wal in Harderwijk, door J.P. Aerts, 1949</TITEL>
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UTF-8
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In collectie-informatiesystemen zijn teksten niet altijd in het Nederlands
opgenomen. Andere talen maken gebruik van andere karakters. Denk
bijvoorbeeld aan namen van niet-Nederlandse vervaardigers. Ook bestaat
misschien behoefte om sommige teksten in andere karaktersets op te nemen,
bijvoorbeeld Chinees of Arabisch. Door de teksten beschikbaar te stellen in
UTF-8 formaat zijn alle tekensets binnen Unicode herbruikbaar. De Unicode
omvat vrijwel alle talen en schrijfwijzen wereldwijd.
De meeste museale collectie-informatiesystemen ondersteunen standaard zowel
XML als UTF-8.

Dublin Core
Elk museum heeft zijn eigen wijze van objecten beschrijven. Om ervoor te
zorgen dat de informatie over de objecten herbruikbaar is in combinatie met
andere informatie, moeten de beschrijvingen gestandaardiseerd worden. Een
zoekmachine die vragen aan verschillende websites stelt, moet weten welke
vraag met welk velden in de verschillende systemen correspondeert.
Het kan zijn dat bijvoorbeeld de fotograaf Pieter Bos in de ene database
is ingevoerd in het veld ‘Naam vervaardiger’, en een andere in het veld
‘Fotograaf ’ en in weer een andere in het veld ‘Persoon/maker’. Om een goed
zoekresultaat te leveren moet de zoekmachine weten dat deze drie velden met
verschillende namen allemaal dezelfde informatie bieden. De informatie moet
gestandaardiseerd worden. De meeste erfgoedportals gebruiken Dublin Core
(Dublin Core Metadata Element Set) »1 om beschrijvingen uit te wisselen met
zoekmachines.

Om de inhoud van de beschikbare XML-bestanden herbruikbaar te maken moet
het museum een mapping maken.
Op deze manier worden de data uit de verschillende databases gesynchroniseerd
en kan de zoekmachine zonder problemen in alle databases zoeken naar
antwoord op een zoekvraag naar werk van de fotograaf Pieter Bos.

»1

De Dublin Core Metadata Set werd oorspronkelijk ontwikkeld om gegevens (data) vast te
leggen over documenten (data) op internet, bijvoorbeeld auteur, datum, aantal pagina’s en
taal. Vandaar de term ‘metadata’ (data over data). Het toekennen van metadata zorgt ervoor
dat zoekmachines documenten sneller kunnen terugvinden. Inmiddels wordt Dublin Core dus
ook gebruikt om het gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens uit verschillende databases
mogelijk te maken.
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Dublin Core bestaat uit een lijst van 15 elementen (gegevenseenheden) die
de basisgegevens over een object kunnen weergeven. Deze 15 elementen
worden wereldwijd gebruikt door websites om informatie met elkaar te kunnen
uitwisselen. Het is noodzakelijk dat een museum nadenkt over de wijze waarop
zijn eigen gebruikte veldnamen corresponderen met de 15 elementen van de
Dublin Core. Dit heet een ‘mapping’ maken.
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De elementen van Dublin Core zijn:
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Title

Titel

Creator

Auteur of maker

Subject

Onderwerp en trefwoorden

Description

Omschrijving

Publisher

Uitgever

Contributor

Andere medewerkers

Date

Datum

Type

Bestandstype

Format

Bestandsformaat

Identiﬁer

Bestandsidentiﬁcatie

Source

Bron

Language

Taal

Relation

Relatie

Coverage

Dekking

Rights

Rechten

Het is zeer belangrijk dat er in de beschrijvingen ook een verwijzing is naar
de digitale objecten. Dublin Core heeft een veld gereserveerd voor deze
identiﬁcatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de waarde van dit veld bij
hergebruik ook in de toekomst toegang blijft bieden tot het beschreven digitale
object. De BASIS voor vindbaarheid beveelt URI aan als standaard voor zo’n
‘persistentie identiﬁcatie’.

De mapping van het voorbeeld van het Audax Textielmuseum (zie
afbeelding pagian 59) zou er als volgt uit kunnen zien:
Veldnaam in eigen database

Dublin Core element

Institution.name

Publisher

Object_name

Subject

Object_number

Identiﬁer

Title

Title

Decription

Description

Creator

Creator

Production.Date.Start

Coverage

Production.Date.End

Coverage

6.2 Eigen website

Gebruik van standaarden
DE BASIS voor vindbaarheid is een minimale set van standaarden waaraan
publicatie van de collectiecatalogus op internet moet voldoen om duurzaamheid
en uitwisselbaarheid te garanderen. »2

»2

http://www.den.nl/docs/20080417155208
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Door in een project de collectiecatalogus online te plaatsen, maak je de collectie
vindbaar. Zo kan de collectie deel gaan uitmaken van de bestaande presentatie
op de website. Het is belangrijk de vindbaarheid van de digitale collectie te
vergroten door op de volgende aspecten te letten.
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Deze standaarden hebben betrekking op:
t de informatie-uitwisseling (HTTP)
t de identiﬁcatie van digitale objecten (URI)
t de structuur van de informatie (XML)
t de leesbaarheid van de tekens (UTF-8)
t de vaststelling van de betekenis van de verschillende
informatie-eenheden in de collectiecatalogus (Dublin Core)
t de uitwisseling van metadata op basis van Dublin Core (OAI-PMH)
t het ophalen van informatie voor hergebruik (SRU)

Meer informatie hierover vind je in DE BASIS. Bij de aanschaf van software
voor het online presenteren van de collectiecatalogus is de toepassing van
bovengenoemde standaarden een belangrijk criterium.
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Integratie met bestaande museumwebsite
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In de meeste gevallen zal de doelstelling van het project verder gaan dan het
voldoen aan de BASIS voor vindbaarheid. De vindbaar gemaakte beschrijvingen
uit de collectiecatalogus zullen bij voorkeur gepresenteerd worden als onderdeel
van de al bestaande website van het museum. Of de functionaliteit van deze
website in zijn geheel moet worden herzien, of dat de webcatalogus van de
museumobjecten er slechts aan toegevoegd wordt, is afhankelijk van factoren als
de technische mogelijkheden van en tevredenheid over de bestaande site.
Hoe de verschillende informatiestromen - informatie over de organisatie,
nieuws, collectie-informatie, objectcatalogus, projectinformatie etc. - in de
website gegroepeerd worden, is de eerste vraag die gesteld moet worden bij de
toevoeging van de objectcatalogus aan de website.

Deelvragen daarbij zijn:
t Hoe verloopt de navigatie binnen de website?
t Hoe kan een zoekvraag van de doelgroep zo snel mogelijk beantwoord
worden (zoekmogelijkheden)?
t Hoe kan de geboden informatie zo goed mogelijk gevonden worden?
t Hoe kan de gevonden informatie zo goed mogelijk gepresenteerd worden?
t Komt er een faciliteit voor bezoekers om zelf bijdragen te leveren of
commentaar te geven?
t Wordt de website meertalig?

Uiteraard is het ook van belang dat de integratie niet alleen met betrekking
tot de navigatie plaatsvindt, maar ook in de vormgeving: collectiecatalogus en
overige museale informatie moeten visueel een eenheid vormen.

Als de gewenste integratie van bestaande website en collectiecatalogus bepaald
is, is het zaak een bedrijf te vinden dat de gewenste functionaliteit voor het
catalogusdeel kan leveren. Daarbij is het goed het bedrijf duidelijk te maken
dat het vindbaar maken van de beschrijvingen uit de collectiecatalogus een
duurzaam doel is. Het presenteren van deze collectie-informatie op een website
heeft een tijdelijk functie. Idealiter maakt de actuele presentatie gebruik van
de blijvend gepubliceerde beschrijvingen. In de toekomst is de presentatie dan
gemakkelijk aan te passen aan nieuwe ambities of klantbehoefte.
Het ligt voor de hand om eerst te kijken naar de mogelijkheden van het
collectie-informatiesysteem. De meeste systemen hebben al een module om op
internet te publiceren. Veel leveranciers in de erfgoedsector hebben de laatste
jaren werk gemaakt van de ondersteuning van standaarden voor uitwisseling en
interoperabiliteit.
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Bouw en beheer van het catalogusdeel
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Voor het beheer van de website, waar collectie-informatie deel van moet
uitmaken, zal het wenselijk zijn te kiezen voor een breder toegepast systeem.
Alle technische aspecten worden hierin, als het goed is, ondervangen. Vraag
oﬀertes bij tenminste drie bedrijven aan, in ieder geval ook bij de leverancier van
het gebruikte collectie-informatiesysteem. Het is uit oogpunt van eﬃciëncy en
klantgerichtheid belangrijk als er een directe koppeling is tussen het collectieinformatiesysteem en de online zoeksysteem. Op deze manier voorziet het
museum de bezoeker altijd van de meest recente informatie en hoef je geen
extra handelingen te doen om gewijzigde of aangevulde gegevens online te
brengen.
Vraag de beoogde leveranciers ook naar informatie over hosting (inclusief het
gebruik van een domeinnaam of domeinnamen):
t Wat is de beschikbare bandbreedte en hoeveel dataverkeer is toegestaan
(vergelijk limieten)?
t Wat is de geboden dienstverlening (vraag na hoe een provider verschillende
databanken ontsluit)?
t Wat zijn de eenmalige en terugkerende kosten voor beheer en onderhoud?
t Is er mogelijkheid om toegang te krijgen tot de eigen gegevens op de server?
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6.3 Portalsite(s)
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Het museum heeft contact gelegd met de (erfgoed)portal waar het de collectie
(ook) wil gaan presenteren. Als je zelf voldoet aan DE BASIS voor vindbaarheid,
kan de portal de collectie-informatie makkelijk in de portal hergebruiken. Je
informatie in de portal blijft dan ook volledig en up-to-date.
Als je zelf niet in staat bent voor de vindbaarheid van de informatie in de
collectiecatalogus te zorgen, kun je de informatie uit je eigen collectieinformatiesysteem exporteren. Ook bij export zijn XML, UTF-8, Dublin Core en
URI de aanbevolen standaarden. Na aanlevering van deze data dient de portal
te zorgen voor publicatie op internet en presentatie als website. Het museum

moet dan zelf periodiek
een nieuwe export
beschikbaar stellen,
om de gegevens in de
portal up-to-date te
houden.
Het is raadzaam om,
voordat de gegevens
via de portal worden
gepubliceerd te
overleggen op welke
wijze de verschillende
elementen van Dublin
Core in de portal
gebruikt worden.
Meestal worden niet
alle elementen gebruikt.
Portals kunnen dus
verschillende afspraken
hebben over hoe de
velden moeten worden
ingevuld.
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Een voorbeeld een XML-export uit Adlib Museum Lite van een
(ingekorte) objectbeschrijving uit de collectie van het Audax
Maak eenduidige
Textielmuseum. Je kunt de verschillende onderdelen herkennen
afspraken over
aan de ‘tags’ , waar zij tussen geplaatst zijn.
aanlevering van je
collectiegegevens. Je
kunt bijvoorbeeld de export op CD-rom of DVD branden en per post versturen
of als zip-bestand per e-mail versturen. Voor heel grote bestanden is het
verstandig FTP te gebruiken om bestanden te verzenden.
Voeg ook de bestanden met digitale afbeeldingen toe. Overleg met de
verantwoordelijken van de website waarop het museum gegevens gaat
publiceren wat de beste wijze van aanleveren is voor je digitale afbeeldingen en
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objectbeschrijvingen. Maak ook afspraken over het aanleveren van de updates.
Lever je de volgende keer opnieuw een export van de gehele database of stuurt
je alleen de gewijzigde records?

6.4 Collectie-informatie en verantwoording
Het is aanbevelenswaardig om – zowel op de eigen website als binnen de
portals – een korte omschrijving van de museumcollectie en de beherende
instelling te geven, alsmede een verantwoording voor de aangeboden data.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
t de omvang van de gepresenteerde selectie,
bijv. 100 van de in totaal 5000 museumobjecten;
t de wijze waarop deze selectie tot stand is gekomen;
t de kwaliteit van de informatie;
t eventuele toekomstige uitbreidingen.
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CHECKLIST
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Zijn de data beschikbaar in het XML-formaat?



Is er een ‘mapping’ van de velden in de eigen database
naar Dublin Core?



Is er een koppeling gemaakt tussen de data en het digitale object?



Zijn de export en afbeeldingen naar de portal gestuurd?



Is de ‘mapping’ bekend bij de portal?



Is voldaan aan DE BASIS voor vindbaarheid?



Is een verantwoording bij de gepresenteerde data geschreven?

Evaluatie & actualisatie

afronden en
hoe verder?

STAP 7
STAP 6
STAP 5
STAP 4
STAP 3
STAP 2
STAP 1

STAP 7
Evaluatie & actualisering
afronden en hoe verder?

7.1 Laatste controle van de gegevens
Voor de beschrijvingen vrijgegeven worden, is het van groot belang enkele
controles uit te voeren. Allereerst is het verstandig om de beschikbare gegevens
door een aantal personen te laten testen. Bij voorkeur bestaat deze groep uit
een combinatie van vakgenoten en toekomstige gebruikers. Hun ervaringen zijn
waardevol om de laatste inhoudelijke correcties door te kunnen voeren.
Daarnaast is het nuttig om een klein ‘usability’ onderzoek te houden. Als direct
betrokkene bij een project kun je geen onafhankelijk oordeel meer geven over de
gebruiksvriendelijkheid van een interface. Vraag bij voorkeur ook een persoon
met kleurenblindheid om de website te testen.

Het verdient aanbeveling om de collectiecatalogus online middels een
publiekscampagne onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door posters,
ﬂyers, bijeenkomsten. Door dit periodiek te herhalen, of bijvoorbeeld een keer
een prijsvraag te doen, blijf je aandacht voor de catalogus genereren.

7.3 Projectevaluatie
Het is altijd zinvol om, wanneer de website gereed is en de data beschikbaar zijn,
het project te evalueren. Heeft het project opgeleverd wat je voor ogen had?
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7.2 Communicatie/PR
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Voldoen de publieke resultaten aan de verwachtingen die je bij de doelgroep
hebt gewekt?
Kijk nog eens kritisch naar de uitvoering van het project. Waren de rollen goed
verdeeld? Is het budget overschreden? Als er sprake is van onnodig tijdverlies,
wat was hiervan dan de oorzaak? Welke aspecten heeft het museum bij de start
van het project anders ingeschat?
Doe de evaluatie niet mondeling, maar schrijf een kort evaluatierapport, dat ook
bij toekomstige projecten gebruikt kan worden om valkuilen te vermijden.

7.4 Actualiseren
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Een project kan dan wel formeel afgerond zijn, de dienstverlening die uit het
project voortkomt natuurlijk niet. Nieuwe inzichten kunnen verandering
brengen in de gegevens. Ook kunnen er objecten bijkomen of juist uit de
collectie gehaald worden. Maar ook is het mogelijk dat bijvoorbeeld een extra
trefwoord aan objecten wordt toegekend. Al deze zaken zorgen ervoor dat
er permanent geactualiseerd moet worden en dat deze werkzaamheden deel
moeten gaan uitmaken van de reguliere taken.
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7.5 En verder
Het mooie van de hier gepresenteerde manier van werken is dat de
collectiecatalogus van het museum ook voor andere doelen benut kan worden.
Door te voldoen aan DE BASIS voor vindbaarheid worden de gegevens van het
museum immers ‘opengezet’ voor gebruik. Zo kunnen andere partners ook de
metadata ‘ophalen’. Het enige dat je hoeft te doen is, aan de partij met wie je
samen wilt werken, het adres (base url) doorgeven van de server waarop de data

staan. Op deze manier is het presenteren van de collectiedatabase op internet
echt een opstap naar nieuwe publiekstoepassingen. De informatie in de database
kan in allerlei samenwerkingsverbanden gebruikt gaan worden, bijvoorbeeld
doelgroepgericht (toeristisch of educatief ), regiogericht (gemeente, provincie
of land) maar ook thematisch gericht (musea met gelijksoortige collecties) of in
mash-up sites.
Genoeg aantrekkelijke opties voor nieuwe projecten!



Heeft het museum het verloop van het project geëvalueerd?



Zijn de online gegevens getest?



Is de interface getest op gebruiksvriendelijkheid?



Wie is verantwoordelijk voor het actueel houden van de online
gegevens?



Heeft het museum PR/communicatiemateriaal om de online
presentatie onder de aandacht te brengen?

Wegwijzer collecties op internet - STAP 7

CHECKLIST
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