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VOORWOORD

Voor u ligt het Spoorboekje digitalisering  
erfgoedcollecties Zuid-Holland. Een waarde- 
volle handleiding die u stap voor stap helpt  
bij het digitaliseren van uw collectie. 

Cultureel erfgoed is ons maatschappelijk kapitaal, ons 
collectieve geheugen. Het is een onschatbare bron  
van kennis, creativiteit en identiteit. Door digitalisering 
vergroten we de publieke toegankelijkheid en de  
maatschappelijke waarde van erfgoed. Zo wordt ons  
erfgoed voor iedereen toegankelijk en geven we het  
een waardevolle toekomst. Digitalisering is hiervan  
een mooi voorbeeld. Door culturele erfgoedcollecties 
digitaal te ontsluiten en toegankelijk te maken voor  
het grote publiek blijft ons erfgoed ook voor de 
 toekomst behouden.
 
Het spoorboekje is een coproductie van Erfgoedhuis 
Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de  

Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland

provincie Zuid-Holland. Partners in het  
provinciale programma ‘Digitalisering cultureel 
erfgoed Zuid-Holland’. Dit programma onder-
steunt niet alleen de erfgoedinstellingen met 
kennis, bijeenkomsten, cursussen en financiële 
middelen, maar biedt ook het digitale platform  
Canon van Zuid-Holland aan. Op de Canon worden  
uw verhalen verteld over onder meer kunstwerken,  
kunstvoorwerpen, gebeurtenissen en personen.  
De geschiedenis van Zuid-Holland wordt ook op  
deze manier doorgegeven aan generaties ná ons.
 
Ik hoop van harte dat u met dit spoorboekje vol  
enthousiasme aan de slag gaat en dat het in uw  
behoefte voorziet aan meer (basis)kennis over het  
digitaliseren van uw collecties. Ik wens u daarbij veel 
inspiratie en succes!

Rik Janssen | Gedeputeerde Cultureel Erfgoed
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SPOORBOEKJE DIGITALISERING ERFGOEDCOLLECTIES ZUID-HOLLAND

Welkom bij het spoorboekje voor digitalisering 
van erfgoedcollecties in Zuid-Holland. Je bent 
er al mee bezig, of je hikt er wellicht tegenaan. 
Hoe begin je? Hoe vind je de goede route,  
als die al bestaat? En wat wordt de eind- 
bestemming? Daar ga je mee aan de slag. 

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

Colofon



KIES EEN BEGINSITUATIE

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

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

Er is nog geen collectie- 
registratiesysteem.

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

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

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

De collectie is ook te raad-
plegen op de eigen website. 
Maar het is nog niet goed 
mogelijk om de collectie te 
delen met andere gebruikers, 
zoals andere erfgoedorgani- 
saties op digitale platforms.

De collectie is toegankelijk ge-
maakt via een collectieregistratie- 
systeem en afbeeldingen van  
de objecten zijn beschikbaar.  
De collectie is te raadplegen  
op de eigen website. 

Maar je wilt meer, je wilt het  
verhaal vertellen rondom je  
collectie of lokale historie.  
Ook digitaal! Dus maak je hier  
een eigen (thematische) canon  
op het digitale platform:  
Canon van Zuid-Holland. 

DE COLLECTIE IS NIET OF 

BEPERKT GEREGISTREERD  

OF TOEGANKELIJK

DE COLLECTIE IS GEREGISTREERD  

OP BASISNIVEAU EN IS TOEGANKELIJK 

DE COLLECTIE IS ONLINE  

TOEGANKELIJK VIA DE 

EIGEN WEBSITE 

WE WILLEN VERHALEN VERTELLEN 

OVER ONZE GESCHIEDENIS OP  

CANON VAN ZUID-HOLLAND

1 2 3 4 



BEGINSITUATIE         De collectie is niet of beperkt geregistreerd of toegankelijk1 

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

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

Waar wil ik heen? 

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

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

Vervolgens kun je visie, beleid en acties 
rond ICT, digitale duurzaamheid en  
digitalisering van collecties gaan bepalen.  
Een plan zorgt voor een duidelijke richting 
voor zowel de organisatie (directie of be-
stuur) als andere belanghebbenden zoals  
subsidiegevers of overheden waar je  
organisatie mee in relatie staat.
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https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/collectie-en-informatiebeheer/informatiebeheer-in-musea/
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken


TIP

TIP

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

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

van de collecties 
• is het eenvoudiger deze te delen met 

anderen
• kun je nieuwe digitale toepassingen  

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

door een digitaal alternatief te bieden

Iedere organisatie heeft zo zijn eigen  
reden(en) om te digitaliseren.

Welke redenen heeft jouw organisatie  
om de erfgoedcollecties te digitaliseren? 
Wat is het ultieme doel?
 
En hoever wil je eigenlijk gaan met  
digitaliseren? Waar ligt je grens, wat zijn  
je vragen, obstakels en misschien zelfs  
je doemscenario’s?

Denk aan:
• “Is er een gratis of bijna gratis  

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

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

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

• “Als alles digitaal is en op internet te  
vinden is, komen bezoekers dan nog wel  
naar onze tentoonstelling kijken?”

Wees niet bang voor obstakels 
onderweg. Die horen erbij.  

Neem ze serieus en probeer 
samen met collega’s in je net-
werk antwoorden te vinden. 

Neem contact op met het 
Steunpunt Digitalisering bij 
het Erfgoedhuis ZH. 
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https://www.erfgoedhuis-zh.nl/onze-diensten/erfgoedinstellingen-en-musea/digitalisering-van-collecties/


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

Gewenste eindsituatie 
De collectie is geregistreerd 
op basisniveau en is beter 
toegankelijk voor anderen 
die kunnen inloggen in het 
collectieregistratiesysteem. 

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

Wat heb je  
daarvoor nodig?
• Doelen voor registratie en 

digitalisering
• Concreet projectplan
• Een collectieregistratie- 

systeem (CRS)
• Kennis over informatie- 

beheer, basisregistratie  
en nummeren 

• Ervaringen van andere  
erfgoedinstellingen; een 
netwerk dus.

• Een budget

Hoe kom ik waar ik wil zijn?

Stap 1  Formuleer je doelen voor registratie  
 en digitalisering 

 

Maak een informatiebeleidsplan voor de langere  
termijn. Als je het beleid helder voor ogen hebt,  
kun je concrete projecten gaan opzetten en uitvoeren.  
Een projectplan maak je zo.

Is een informatiebeleidsplan momenteel te ingewik-
keld of teveel gevraagd? Begin dan minimaal met het 
nadenken over en formuleren van je doelen en laat die 
aansluiten op de visie of missie van je organisatie.
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TIP
Heb je vragen of behoefte aan advies of een  
cursus? Bel (015-215 43 50) of mail het Steunpunt 
Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland dat bij 
het Erfgoedhuis Zuid-Holland is ondergebracht.

TIP

Voor een financiële bijdrage kun je terecht bij  
het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties 
Zuid-Holland van het Prins Bernhard Cultuurfonds

https://www.den.nl/aan-de-slag/plannen-maken
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
mailto:digitalisering%40erfgoedhuis-zh.nl?subject=
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-digitalisering-erfgoedcollecties-zuid-holland
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-digitalisering-erfgoedcollecties-zuid-holland


TIP

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

Belangrijk bij de keuze van een CRS:
• De publiekstoegang (bijv. hoe werkt de koppeling  

van informatie van het registratiesysteem naar je  
eigen website) 

• Het type objecten in je collecties: beeldmateriaal, museale  
objecten, archiefdocumenten, documentatiemateriaal,  
audio- en videomateriaal, etc. 

• De kosten 
• De geboden ondersteuning van de leverancier
• De technische eisen en mogelijkheden van het systeem,  

bijv. ondersteunt het systeem verschillende bestands- 
formaten van afbeeldingen, geluid of film.

• Toekomstige ontwikkelingen. Hoe gaat het systeem  
hierin mee? 

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

Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Strategie.

Laat je in ieder geval goed informeren bij de leverancier,  
maar raadpleeg ook het Steunpunt Digitalisering Erfgoed- 
collecties ZH voor advies.

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

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

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

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


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

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

• Informatieobjecten zoals boeken, 
tijdschriften, kranten e.d. worden  
beschreven via verschillende  
standaarden. Gebruik voor het be-
schrijven het Invulboek Publicaties

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

 verwervingsmethode, herkomst  

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

Om de collecties toegankelijk te maken, moet hij 
minimaal op basisniveau worden geregistreerd. 
Erfgoedobjecten worden, afhankelijk of het museale 
objecten, archiefstukken of documentatie zijn, op 
een andere manier toegankelijk gemaakt.

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

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

Stap 3  Registreer de collecties  
 minimaal op basisniveau

ARCHIEF Stap 4  Nummeren van objecten

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


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

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

• Het Steunpunt Digitalisering Erfgoedcollecties ZH  
biedt naast een helpdesk ook een programma met  
cursussen en netwerkbijeenkomsten. Kijk voor meer 
informatie op de website van het Steunpunt  
Digitalisering Erfgoedcollecties ZH. Of vraag ons  
advies via: digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl

• Volg een cursus over registratie, beheer en behoud van 
archief, nummeren of een specifiek collectieregistratie-
systeem. Bekijk hier de agenda.

• Via de nieuwsbrief blijf je altijd op de hoogte.
• Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland geeft 

een financiële bijdrage tot €10.000 aan Zuid-Hollandse 
collectiebeherende instellingen die hun collectie willen 
digitaliseren. Bekijk hier de voorwaarden en mogelijk-
heden. Het aanvragen van een financiële bijdrage kan 
via de website van het fonds.

Doe ik het wel goed?

Zijn je doelen gehaald?
Gefeliciteerd! 

Door naar de volgende bestemming
Wil je meer bereiken dan alleen de basis- 
toegankelijkheid van de collectie?  
Vervolg dan hier je weg.
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https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/
mailto:digitalisering%40erfgoedhuis-zh.nl?subject=
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/agenda-cursussen/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/content/nieuwsbrief-inschrijven/
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-digitalisering-erfgoedcollecties-zuid-holland
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-digitalisering-erfgoedcollecties-zuid-holland
https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-zuid-holland#content_block_539


BEGINSITUATIE         De collectie is geregistreerd op basisniveau en is toegankelijk2 

duidelijke richting voor zowel de 
organisatie (directie of bestuur) 
als andere belanghebbenden  
zoals subsidiegevers of over- 
heden waar je organisatie mee in 
relatie staat en soms afhankelijk 
van is. 

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

Waar wil ik heen? 

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

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

Maak een plan van aanpak
Het is handig om visie, beleid  
en acties rond ICT, digitale  
duurzaamheid en digitalisering 
van collecties te bepalen en 
vervolgens vast te leggen in een 
informatiebeleidsplan.
Zo’n plan zorgt voor een  
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TIP
Heb je vragen of behoefte aan advies?  
Bel (015-215 43 50) of mail het Steunpunt 
Digitalisering Erfgoedcollecties ZH dat bij het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland is ondergebracht.

https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken
mailto:digitalisering%40erfgoedhuis-zh.nl?subject=


TIP

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

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

van de collecties 
• is het eenvoudiger deze te delen met 

anderen en nieuwe digitale toepassingen 
te (laten) maken

• kun je een groter publiek trekken
• kun je kwetsbare objecten beschermen 

door een digitaal alternatief te bieden, 
etc.

Iedere organisatie heeft zo zijn eigen  
reden(en) om te digitaliseren.

Welke redenen heeft jouw organisatie  
om de erfgoedcollecties te digitaliseren? 
Wat is het ultieme doel?
 
En hoever wil je eigenlijk gaan met  
digitaliseren? Waar ligt je grens, wat zijn 
je vragen, obstakels en misschien zelfs je 
doemscenario’s?

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

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

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

• “Als alles digitaal en op internet te  
vinden is, komen bezoekers dan nog wel 
naar onze tentoonstelling kijken?”

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

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

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

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

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

registratiesysteem
• Kennis over het online 

plaatsen van collecties
• Kennis over  

auteursrechten en  
privacyrechten

• Ervaringen van andere 
collectiebeherende 
instellingen

• Een budget
• Kennis over scannen 

en fotograferen van 
objecten

Hoe kom ik waar ik wil zijn?

Stap 1  Formuleer je doelen voor digitalisering
 

Neem contact op met het Steunpunt  
Digitalisering Erfgoedcollecties ZH. 

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

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

je digitale collecties. Gebruik 
hiervoor de wegwijzer  
duurzaamheidsbeleid.

Wat er allemaal verder komt 
kijken bij het informatiebeheer 
rondom collecties lees je in  
de handleiding informatie- 
beheer in musea.

Heb je inmiddels beleid ge-
maakt voor de langere termijn? 
Mooi. Dan kun je dat beleid 
uitwerken in concrete plannen 
voor digitalisering. Een voor-
beeld van hoe je een project-
plan schrijft vind je hier.

https://www.erfgoedhuis-zh.nl/onze-diensten/erfgoedinstellingen-en-musea/digitalisering-van-collecties/
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/onze-diensten/erfgoedinstellingen-en-musea/digitalisering-van-collecties/
https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/collectie-en-informatiebeheer/informatiebeheer-in-musea/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/collectie-en-informatiebeheer/informatiebeheer-in-musea/
https://www.den.nl/aan-de-slag/plannen-maken


Stap 2  Kies een collectie- 
 registratiesysteem

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

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

Belangrijk bij de keuze van een CRS:
• De publiekstoegang (bijv. hoe werkt de  

koppeling van informatie van het  
registratiesysteem naar je eigen website), 

• Het type objecten in je collecties:  
museale objecten, beeldmateriaal,  
archiefdocumenten, documentatiemateriaal, 
audio- en videomateriaal, etc. 

• De kosten 
• De geboden ondersteuning van de  

leverancier 
• De technische eisen en mogelijkheden  

van het systeem, bijv. ondersteunt het  
systeem verschillende bestandsformaten van 
afbeeldingen, geluid of film.

• Toekomstige ontwikkelingen. Hoe gaat  
het systeem hierin mee? 

• De ervaringen van andere collectie- 
beherende instellingen 

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

Laat je in ieder geval goed informeren  
bij de leverancier, maar wellicht ook bij  
het Steunpunt Digitalisering Erfgoed- 
collecties ZH voor advies.

TIP

Gebruik het verschenen  
overzicht van bekende  
collectieregistratiesystemen  
in Nederland.  

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


Stap 3  Registreer de collecties  
 met zoveel mogelijk  
 beschikbare metadata

Om de collecties toegankelijk te 
maken moet deze minimaal op 
basisniveau worden geregistreerd 
(basisregistratie). 

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

De wijze van toegankelijk maken van museale objecten, 
archieven of documentatie verschilt. 

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

• Informatieobjecten zoals boeken, tijdschriften en kranten 
worden beschreven via verschillende standaarden.  
Gebruik voor het beschrijven het Invulboek Publicaties.

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

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

TIP

Precies weten hoe  
je een object beschrijft  
in het collectieregistratie- 
systeem? Gebruik het  
Invulboek Objecten.
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https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/collectie-en-informatiebeheer/factsheet-beheer-en-behoud-van-archieven/
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_publicaties
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Hoe_beschrijf_ik_audiovisueel_materiaal%3F
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/collectie-en-informatiebeheer/factsheet-nummeren-van-museale-objecten/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/collectie-en-informatiebeheer/factsheet-nummeren-van-museale-objecten/
https://museumconsulenten.nl/collectie-en-informatie/collectieregistratie/
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten


Stap 4 Voeg vaststaande termen toe aan de collecties

Voor een goede inhoudelijke ontsluiting van je collecties  
is het consequente gebruik van termen of trefwoorden  
essentieel. Die termen verzin je liever niet zelf als organisa-
tie: je maakt zoveel mogelijk gebruik van termen afkomstig 
van een geautoriseerde, externe terminologiebron. Als je 
termen toevoegt aan de collecties worden deze straks  
online beter vindbaar.

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

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

• AAT 
• WO2 Thesaurus 
• GTAA  
• DBpedia  
• RKD Artists

• Iconclass
• GeoNames 
• Cultuurhistorische 

Thesaurus

Voor documentatie/bibliotheekmateriaal (boeken,  
tijdschriften, kranten, etc.) zijn er ook nog standaarden  
als SISO, VIAF, DCC of UDC.

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


Stap 5 Fotografeer of scan je  
 object of document

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

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

Er worden regelmatig cursussen gegeven 
door het Steunpunt Digitalisering  
Erfgoedcollecties ZH over het scannen  
en fotograferen van objecten, waarbij  
je praktisch aan de slag gaat. Bekijk het 
cursusoverzicht. 

• Bekijk hier de stappen voor  
het digitaliseren van de collectie 

• Lees hier de richtlijn voor  
het scannen van tekstdocumenten

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

• Kijk hier naar voorbeeld van  
het digitalisering en ontsluiten  
van een prenten- en fotocollectie 

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

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

 Laat je goed informeren en  
adviseren door de experts van  
het netwerk van audiovisuele 
archivering, het AVA_netwerk.

TIP
Het digitaal duurzaam bewaren van je collecties is 
een aandachtspunt. Je wilt natuurlijk dat je digitale 
collecties ook over 50 jaar nog toegankelijk en  
zichtbaar zijn voor het publiek. Je kunt zien hoe je  
organisatie ervoor staat met het Scoremodel.
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http://colostateprofessionalpractices.weebly.com/uploads/5/8/8/5/58856297/rijksmuseum_manual-3d.pdf
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/agenda-cursussen/
http://projecttracks.be/nl/tools/detail/digitaliseren-van-tekstdocumenten-fotos-geluidsopnames-en-videos
https://www.projectcest.be/wiki/Richtlijn:Tekstdocumenten_digitaliseren
https://www.projectcest.be/wiki/Richtlijn:Fotocollectie_digitaliseren
https://kp.projecttracks.be/resources/Handleiding_DigitaliserenOntsluitenPrentenFotocollecties.pdf
https://kp.projecttracks.be/resources/Handleiding_DigitaliserenOntsluitenPrentenFotocollecties.pdf
https://kennisbank.avanet.nl/handreiking-voor-het-digitaliseren-van-videobanden-en-filmtape-bij-kleine-musea-in-nederland/
https://kennisbank.avanet.nl/handreiking-voor-het-digitaliseren-van-videobanden-en-filmtape-bij-kleine-musea-in-nederland/
https://www.avanet.nl/netwerk/
https://www.scoremodel.org/site/home


Stap 6 Regel de auteursrechten 
 en privacyrechten

Op sommige collecties, denk aan (bewegend) 
beeldmateriaal, of op beschrijvende metadata 
kunnen nog auteursrechten rusten. Ga dit na, 
want dit kan een risico betekenen voor de  
organisatie die dit materiaal plaatst. 
 
Om claims van rechthebbenden te voorkomen 
regel je daarom schriftelijk met de auteursrecht-
hebbende(n) of en onder welke voorwaarden  
je het materiaal mag gebruiken. De BASIS voor 
auteursrechtenbeheer helpt je hierbij. 

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

Stap 7 Het online plaatsen  
 van de collecties 

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


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

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

• Het Steunpunt Digitalisering Erfgoedcollecties ZH 
biedt naast een helpdesk ook een programma met 
cursussen en netwerkbijeenkomsten. Kijk voor  
meer informatie op de website van het Steunpunt 
Digitalisering Erfgoedcollecties ZH. Of vraag ons 
advies via: digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl

• Volg een cursus over registratie, beheer en behoud 
van archief, scannen van documenten, fotograferen 
van objecten, auteursrecht, privacyrecht of een  
specifiek collectieregistratiesysteem. Bekijk hier  
de agenda. 

• Via de nieuwsbrief blijf je altijd op de hoogte.
• Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland geeft 

een financiële bijdrage tot €10.000 aan Zuid-Holland-
se collectiebeherende instellingen die hun collectie 
willen digitaliseren. Bekijk hier de voorwaarden en  
mogelijkheden. Het aanvragen van een financiële 
bijdrage kan via de website van het fonds.

Doe ik het wel goed?

Zijn je doelen gehaald?
Gefeliciteerd! 

Door naar de volgende bestemming
Wil je dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van de collecties, en dat deze beter  
worden gevonden?  
Vervolg dan hier je weg.

9/9

https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/
mailto:digitalisering%40erfgoedhuis-zh.nl?subject=
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/agenda-cursussen/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/content/nieuwsbrief-inschrijven/
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-digitalisering-erfgoedcollecties-zuid-holland
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-digitalisering-erfgoedcollecties-zuid-holland
https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-zuid-holland#content_block_539


BEGINSITUATIE         De collectie is online toegankelijk via de eigen website 3 

Waar wil ik heen? 

De collectie op de eigen website is mooi. 
Maar je wilt meer: je wilt dat de collecties  
niet alleen te raadplegen zijn op je eigen  
website, maar ook daarbuiten. Zo zal het 
(her)gebruik van de collecties alleen maar 
toenemen. En dit trekt weer nieuwe  
gebruikers en bezoekers aan. Het kan  
handig zijn om dan gebruik te maken van 
een bestaand platform waar de collecties  

gemakkelijk aan gekoppeld kunnen worden.  
Nederland kent voor het verzamelen en  
delen van digitale objecten en metadata 
of andere informatie over collecties diverse 
portals, communities of data-aggregators. 
Maar welke platforms zijn geschikt voor  
de collectie van jouw instelling? En hoe  
lever je de gegevens aan? En onder welke 
voorwaarden? 

TIP

Deelname aan een platform maakt dat ineens veel meer mensen bij jouw  
mooie collecties kunnen. Voor Zuid-Hollandse collectiebeherende instellingen  
is daar een speciale webomgeving op de Canon ingericht, zie hoofdstuk 4.  
Je kunt er ook voor kiezen om jouw collecties als open data beschikbaar te  
stellen zonder gebruik te maken van een platform. Dat vergt wel meer  
technische kennis. Vervolg je reis dan hier.

 

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

Goed om te weten:
Je komt regelmatig begrippen tegen in 
het spoorboekje zoals erfgoedinformatie, 
open data, metadata, collecties en  
collectiegegevens. Deze termen worden 
soms voor de leesbaarheid afwisselend 
gebruikt. Een termenlijst vind je in  
hoofdstuk 7 van DERA 3.0. 
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https://www.den.nl/aan-de-slag/uitvoeren/hoe-maak-je-het-beschikbaar/linked-open-data
https://www.kl.nl/wp-content/uploads/2016/04/Open-Data-Reader-2016-1.pdf
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/kennis-en-voorzieningen/dera/


TIP

Maak een plan van aanpak
Door informatie, de collecties en meta- 
data, zoveel mogelijk zonder restricties, 
met open licenties, beschikbaar te stellen 
op andere platforms, vergroot je de  
toegankelijkheid, is het eenvoudiger  
deze te delen met anderen, en eventueel 
nieuwe digitale toepassingen te (laten) 
maken, een grotere groep gebruikers  
te trekken, etc. 

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

En hoever wil je eigenlijk gaan en  
waarom? Welke vragen heb je, welke  
obstakels en beperkingen zie je?

Het is handig om visie, beleid en acties 
rond ICT, digitale duurzaamheid en  
digitalisering van collecties vast te leggen 
in een informatiebeleidsplan. Zo’n plan 
zorgt voor een duidelijke richting voor zo-
wel de organisatie (directie of bestuur) als 
andere belanghebbenden zoals subsidie-
gevers of overheden waar je organisatie 
mee in relatie staat of afhankelijk van is. 

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

Benoem deze obstakels in de  
organisatie en probeer antwoorden te  
vinden op vragen die spelen. Je hebt in 
deze fase elkaar nodig om verder te komen. 
En dat kunnen ook ervaringen van andere 
collectiebeherende instellingen zijn.

Het heeft veel voordelen om je collecties 
als open data aan te bieden. Het is ook 
een voorwaarde voor een financiële  
bijdrage van het Themafonds.Lees voor 
beleidstips: de Open Data Reader 2016 
(Kennisland, Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid CC BY).

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

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


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

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

Wat moet je hiervoor doen?
De collecties worden aangeboden  
op een platform zoals de Canon  
van Zuid-Holland. Maar er zijn ook 
andere landelijke platforms zoals  
Collectie Nederland, Netwerk 
Oorlogsbronnen, Wikimedia, etc. 
Deze platforms hebben allen  
weinig drempels om de collecties  
te kunnen delen en hergebruiken.

Hoe kom ik waar ik wil zijn?

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

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

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

jouw collecties, bijv. de Canon van 
Zuid-Holland (zie hoofdstuk 4)

• Kennis over het exporteren van je data 
naar zo’n platform

• Kennis over auteursrechten en  
privacyrechten

• Kennis over het vrijgeven van erfgoed- 
informatie onder diverse licenties

• Kennis over het gebruik van duurzame 
Uniform Resource Identifiers (URI’s) en 
van Persistent Identifiers (PID’s)

• Ervaringen van collectiebeherende  
instellingen die dit traject al zijn gestart
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https://www.den.nl/aan-de-slag/plannen-maken


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

Als je informatie online  
publiceert, op je eigen  
website of op een digitaal 
platform, is het van belang 
om de auteursrechten van 
deze objecten en metadata 
uit te zoeken, te regelen en 
vast te leggen. 

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

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

Je kunt ook kiezen voor het gebruik van  
Creative Commons als het eigen content betreft. 
Denk aan een collectie stadsfoto’s gemaakt in  
opdracht van het museum of beschrijvingen van 
objecten, gemaakt door de registrator. 

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

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

TIP

TIP

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

Volg een cursus over  
auteursrechten bij het  
Steunpunt Digitalisering  
Erfgoedcollecties ZH. 

TIP

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

Daarnaast is sinds juni 2018 de  
Algemene Verordening Gegevens- 
bescherming van kracht, de AVG. 
Deze AVG heeft ook consequen-
ties voor het openbaar maken van 
collecties. Vaak zijn er (bijzondere) 
persoonsgegevens opgenomen in 
collecties, zoals religie, en die kun 
je die niet zomaar online plaatsen. 
Lees hier meer informatie over 
de AVG, of bekijk dit voorbeeld. 
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https://rightsstatements.org/en/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
https://www.den.nl/uploads/5bfd646a6ff7550dba5ce1f8897fda83df7868ff2c4c2.pdf
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/agenda-cursussen/
https://www.den.nl/publications/337/aanbevelingen-over-open-data-in-de-cultuursector
https://www.den.nl/publications/337/aanbevelingen-over-open-data-in-de-cultuursector
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/beleid-en-wetgeving/avg/
https://www.kl.nl/publicaties/bescherming-persoonsgegevens-uit-oorlogstijd/


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

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

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

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

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

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

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

TIP

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


TIP

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

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

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

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

Lees hier meer over het gebruik van PID’s.

Ben je een meer audiovisueel ingesteld mens?  
Bekijk dan de 3 filmpjes over PIDS op het YouTube-
kanaal van het Netwerk Digitaal Erfgoed.
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https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/kennis-en-voorzieningen/digitaal-erfgoed-houdbaar/persistent-identifiers/
https://www.youtube.com/channel/UCvHDarEQeREkRVLdzJSbKWw/videos


Stap 4 Kies een platform 

De keuze wordt mede bepaald 
door het soort collecties of 
andere erfgoedinformatie die 
de organisatie beheert.  
Laat je goed informeren bij 
ieder platform:
• wat de voorwaarden zijn  

om aan te sluiten
• wat het bereik en  

(her)gebruik is van de data 
• wat het platform kan  

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

• hoe drempelvrij je de data 
moet aanleveren

• hoe de ondersteuning is 
geregeld

• Canon van Zuid-Holland 
 Voor het toegankelijk maken van  

de Zuid-Hollandse erfgoedcollecties 
kunnen instellingen zich aansluiten 
bij het digitale platform van de  
Canon van Nederland en de  
speciaal ingerichte Canon van 
Zuid-Holland. 

 In de ‘Canon van Nederland’ wordt 
de Nederlandse geschiedenis  
samengevat in 50 themavensters. 
Met de Canon van Zuid-Holland kan 
iedere culturele instelling een eigen 
canon of digitale samenvatting  
maken van (kunst)voorwerpen,  
historische gebeurtenissen, per-
sonen, verhalen etc. De provincie 
Zuid-Holland heeft ‘Canon van 
Zuid-Holland’ gekozen als digitaal 
platform voor collectiebeherende 
instellingen in Zuid-Holland.  
Instellingen kunnen zo eenvoudig 

collecties en verhalen publiceren. 
Deelname aan dit platform is gratis, 
onder enkele voorwaarden. Hoe dit 
platform precies werkt voor jouw 
collectie en verhalen, lees je in  
het handige stappenplan in het  
volgende hoofdstuk. 

• Digitale Collectie
 Digitale Collectie brengt de digitale 

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

TIP

Vraag gerust ook andere 
deelnemende erfgoed- 
instellingen naar hun  
ervaringen met het platform.   

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

De  
opsomming 
gaat verder  
op de  
volgende 
pagina >>
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http://erfgoedzuidholland.nl
http://digitalecollectie.nl/
https://www.collectienederland.nl/
https://www.collectienederland.nl/


• Europeana 
 Een aggregator waarop gedigita-

liseerde en born-digital collecties 
van Europese culturele en weten-
schappelijke instellingen te vinden 
zijn. Op dit moment bevat Europe-
ana meer dan 30 miljoen objecten.  
Erfgoedinstellingen kunnen  
aansluiten via bijvoorbeeld 

 Collectie Nederland. 

• Wikimedia
 Wikimedia is een community met 

meerdere platforms onder zich zo-
als Wikimedia Commons, Wikidata 
en natuurlijk Wikipedia. Wikimedia 

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

 Wikidata is de vrije kennisbank van 
de Wikimedia-projecten. De data- 
base is ontworpen om zowel lees-
baar te zijn voor mensen als voor 
machines, gebaseerd op het princi-
pe van Linked Open Data. Lees het 
blog erover van Beeld en Geluid. 
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Thematische portals zijn bijvoorbeeld: 

• Netwerk Oorlogsbronnen 
 Dit is een portal met erfgoedinformatie 

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

• Modemuze  
Dit is een communityplatform van  
mode- en kostuumliefhebbers dat  
online collecties en verhalen aan elkaar 
verbindt voor een breed publiek.  
Modemuze werkt o.a. samen met  
Europeana Fashion, de Europese portal 
voor mode- en kostuumcollecties.

https://pro.europeana.eu/home
https://www.collectienederland.nl/
https://www.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.beeldengeluid.nl/kennis/blog/deel-2-het-wat-en-hoe-van-wikidata
https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.modemuze.nl/


Stap 5 Zorg ervoor dat de collecties worden klaargemaakt voor aansluiting  
 bij het gekozen platform

 

Digitale Collectie
• Je neemt contact op met de juiste  

domeincoördinator (museum, archief 
of bibliotheek) die je kan informeren 
over, en assisteren bij het aansluiten 
van je collectie. Zij begeleiden je in 
het hele proces. Voor aansluiting van 
je museale collecties op Collectie 
Nederland neem je contact op met 
het RCE.

Europeana
• Aansluiten bij Europeana gaat via 

een nationale aggregator. Bijvoor-
beeld via Collectie Nederland.

• Bekijk hier de eisen voor aansluiting 
op dit platform. 

Wikimedia 
• Aansluiten bij Wikimedia kan op 

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

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

De eisen en werkwijze zijn verschillend voor ieder platform:

De opsomming gaat verder  
op de volgende pagina >>
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TIP

Op de landelijke portal van de  
Canon van Nederland is speciaal 
voor Zuid-Hollandse collectie- 
beherende instellingen een prach-
tige landingpage gerealiseerd,  
www.erfgoedzuidholland.nl, waar 
de collecties en verhalen gedeeld 
kunnen worden. Het Steunpunt 
Digitalisering organiseert daar  
cursussen voor, en verderop 
(hoofdstuk 4) in dit spoorboekje 
volgt een uitgebreide handleiding. 

http://digitalecollectie.nl/?page_id=8
https://www.collectienederland.nl/
https://www.collectienederland.nl/
http://digitalecollectie.nl/?page_id=8
https://pro.europeana.eu/home
https://www.collectienederland.nl
https://pro.europeana.eu/page/existing-provider
https://www.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handleiding_Wikimedia_medewerkers_erfgoedinstellingen_1.2.docx.pdf
https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/landing


Stap 6 Publiceer de collecties en metadata of andere  
 erfgoedinformatie op het gekozen platform

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

TIP

Gebruik voor het meten van de impact  
van je activiteiten het speelboek van  
Europeana. 
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https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/kennis-en-voorzieningen/digitaal-erfgoed-zichtbaar/nulmeting-bereik-digitaal-erfgoed/
https://pro.europeana.eu/what-we-do/impact
https://pro.europeana.eu/what-we-do/impact


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

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

• Kijk voor meer informatie op de website van het 
Steunpunt Digitalisering Erfgoedcollecties ZH. 

 Of vraag ons advies via: 
 digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl
• Zoek gelijkgestemde erfgoedorganisaties in het 

netwerk en deel je ervaringen. Ook jij bent nu 
expert. 

• Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland 
geeft een financiële bijdrage tot €10.000 euro aan 
Zuid-Hollandse collectiebeherende instellingen 
die hun collectie willen digitaliseren. Bekijk hier 
de voorwaarden en mogelijkheden. Het aan- 
vragen van een financiële bijdrage kan via de 
website van het fonds.  

 Voorwaarde is wel het volgen van een cursus bij 
het Steunpunt Digitalisering en het aanbieden  
van de data als Open Data.

Doe ik het wel goed?

Zijn je doelen gehaald?
Gefeliciteerd! 

Door naar de volgende bestemming
Wil je je verhaal vertellen rondom je  
collecties? Reis dan nu verder naar de 
handleiding voor jouw canon op de  
Canon van Zuid-Holland.  
Wil dat er nog meer gebruik wordt ge-
maakt van de data, door wie dan ook?  
En dat deze duurzaam vindbaar, open  
is, verrijkt en gelinkt wordt aan andere  
collecties en data? Kijk dan op de  
website van het Netwerk Digitaal  
Erfgoed voor alle vervolgmogelijkheden 
voor linked (open) data.
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https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/
mailto:digitalisering%40erfgoedhuis-zh.nl?subject=
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-digitalisering-erfgoedcollecties-zuid-holland
https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-zuid-holland#content_block_539
https://www.den.nl/aan-de-slag/uitvoeren/hoe-maak-je-het-beschikbaar/linked-open-data
https://www.den.nl/aan-de-slag/uitvoeren/hoe-maak-je-het-beschikbaar/linked-open-data


BEGINSITUATIE         We willen verhalen vertellen over onze geschiedenis op de Canon van Zuid-Holland 4 

Waar wil ik heen? 

De collectie is toegankelijk gemaakt 
via een collectieregistratiesysteem en 
afbeeldingen van de objecten zijn be-
schikbaar. De collectie is raadpleegbaar 
op de eigen website of misschien al 
daarbuiten. 
Als het goed is heb je ook al een  
informatiebeleidsplan gemaakt. Dus je 
weet welke doelen je wilt bereiken de 
komende periode. Zo niet, lees dan 
hier hoe je dat het beste aanpakt.

Maar je wilt meer, je wilt het verhaal 
vertellen rondom je collecties of  
over de lokale historie. Dat doe je 
waarschijnlijk al fysiek: via tentoon- 
stellingen, publicaties, lezingen of 
tijdens rondleidingen. 
Maar je kunt je verhalen over bijvoor-
beeld kunstwerken in je collectie,  
belangrijke personen, historische  
gebeurtenissen ook digitaal vertellen 
aan een breed publiek.
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Voor het toegankelijk maken van de Zuid-Hollandse 
erfgoedcollecties en de verhalen daarover is een  
eigen digitaal platform beschikbaar: de Canon van 
Zuid-Holland www.erfgoedzuidholland.nl.  
De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever en  
beheerder/redacteur van het platform.  

https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken
http://www.erfgoedzuidholland.nl


Maak een plan van aanpak 
Denk van te voren goed na over wat je  
wilt vertellen, hoe je het verhaal wilt  
vertellen, welke (digitale) objecten je daar-
bij wilt laten zien, wie het maken van de 
canon gaat oppakken, tijdsplanning, etc. 
Maak de afspraken en werkwijze liefst  
concreet in een kort en bondig actieplan. 
Dat hoeven echt geen dertig A-4tjes te 
zijn. Een algemeen voorbeeld van een 
projectplan vind je hier. 
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Neem hier  
alvast een kijkje op de 
Canon van Zuid-Holland. 

TIP

Goed om te weten
De overkoepelende canonwebsite (entoen.
nu) waar het provinciale platform deel  
van uitmaakt is door Driebit gerealiseerd.  
De site trekt al jaren veel bezoekers.  
Daar kun je dus zo op meeliften! Driebit  
verzorgt ook het onderhoud en de tools  
van de website. De Zuid-Hollandse canon 
maakt onderdeel uit van de Canon van  
Nederland. Deze Canon telt 50 vensters,  
in eerste instantie bedoeld voor het  
onderwijs: belangrijke personen, voor- 
werpen en gebeurtenissen die samen  
het verhaal van de historische en culturele 
ontwikkeling van Nederland laten zien. 

Op de Canon van Zuid-Holland kunnen 
instellingen zelf een eigen canon aanmaken. 
In afzonderlijke vensters (hoofdstukken) die 
onder het canon hangen, kan de instelling 

verhalen vertellen over bijvoorbeeld  
objecten, gebeurtenissen en personen. 

Het woord ‘canon’ betekent onder andere 
‘richtlijn’ of ‘maatstaf’ en in die zin is het  
hier bedoeld: de canon gaat over culturele 
en historische onderwerpen over de  
geschiedenis van Zuid-Holland die we als  
samenleving belangrijk genoeg vinden om 
aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners 
mee te geven. Het is zelfs mogelijk om 
meerdere canons per instelling aan te  
maken, bijvoorbeeld voor aparte thema’s, 
zoals Tweede Wereldoorlog, een lokale 
schilder, etc.

https://www.den.nl/aan-de-slag/plannen-maken
https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/landing


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

Gewenste eindsituatie 
Verhalen en digitale collecties zijn 
toegankelijk gemaakt in één of meer 
(thematische) canons op de Canon 
van Zuid-Holland voor een breed  
publiek. Zo worden onderwerpen 
over de geschiedenis in de provincie 
die we belangrijk vinden, doorge-
geven aan volgende generaties en 
nieuwe inwoners.  

Hoe kom ik waar ik zijn wil?

Stap 1  Maak een actieplan  
 als je dat nog niet  
 hebt gedaan

Lees het eerder genoemde plan  
van aanpak in dit hoofdstuk.

Wat heb je daarvoor nodig?
• Concreet actieplan
• Kennis over auteursrechten  

en privacyrechten
• Digitale objecten en  

bijbehorende metadata 
• Een verhaal van maximaal 1,5 A4.
• Eventueel inspiratie van al bestaande 

canons op de Canon van Zuid-Holland.
• Budget voor deelname aan de Canon 

van Zuid-Holland is niet nodig, wellicht 
wel voor tekstschrijven, afkopen rechten,  
en eerdere stappen zoals een  
collectieregistratiesysteem.
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TIP

Bekijk ter inspiratie bestaande  
voorbeelden van canons op het 
platform, bijvoorbeeld die van 
Leidschendam-Voorburg, gemaakt 
door de samenwerkende erfgoed- 
instellingen en gemeente.

Wat moet je hiervoor doen?
Je maakt op de Canon van Zuid- 
Holland één of meer (thematische) 
canons aan met verschillende  
vensters waar je de verhalen en  
digitale afbeeldingen van de  
collecties deelt.

https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/leidschendam-voorburg


 Zorg voor een goed geschreven verhaal
 (max. 1,5 A4), digitale afbeeldingen van   
 hoge resolutie en de juiste metagegevens

Een canon bestaat uit verschillende vensters die via 
een slingerlijn of tijdlijn met elkaar verbonden zijn.  
Na het aanmaken van een nieuwe canon, ga je aan  
de slag met de verschillende vensters. Je kunt net  
zoveel vensters maken als je wilt.

Een kwalitatief goede canon bestaat uit verschillende 
vensters die het hele verhaal vertellen over een  
deel van de collectie (thema, personen, objecten).  
De basis van een venster is een goed geschreven, 
logisch, verhaal waarbij alle feiten natuurlijk moeten 
kloppen. Het beeldmateriaal wat past bij het verhaal 
is van hoge kwaliteit. Dat komt de tekst en de  
uitstraling van de canon en het venster alleen maar 
ten goede.  

Stap 2  

TIP

Hulp nodig bij het schrijven van de tekst? Neem contact op  
met de redactie van de Canon van Zuid-Holland via   
canonvanzuidholland@pzh.nl. Er zijn mogelijkheden om ge-
bruik te maken van de diensten van een professionele schrijver.  

Ten slotte zorg je  
voor de juiste meta- 
gegevens bij de  
digitale afbeeldingen.  
Denk bijvoorbeeld aan 
een titel, maker, jaartal, 
rechthebbende op het 
materiaal, etc.
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Als je straks een digitale afbeelding 
of video uploadt, is het van belang 
dat je de auteursrechten op het 
materiaal (geregeld) hebt en dat je 
het recht hebt om het bestand of 
de beschrijving te publiceren. Lees 
hoofdstuk 3 in het spoorboekje. 
Je bent als organisatie verantwoor-
delijk voor het juist aanleveren van 
het materiaal en de metadata.  
Dat geldt overigens ook voor  
persoonsgegevens van nog levende 
personen op de afbeeldingen of in 
de beschrijvingen.

TIP

mailto:canonvanzuidholland%40pzh.nl?subject=


 Account aanvragen en inloggenStap 3  
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• Denk na over welk e-mailadres je wilt gebruiken 
en wie dat adres allemaal gebruiken: gebruik 
in dat geval liever een mailbox waar meerdere 
mensen mee werken. Bijvoorbeeld een alge-
meen info e-mailadres. Het is niet handig om 
met meerdere mensen tegelijk ingelogd te zijn 
om aan de canon te werken. Dan kun je in-
formatie van elkaar overschrijven. Je kunt ook 
meerdere accounts maken voor 1 canon.

• Stuur een e-mail naar de redactie om aan te 
geven dat je graag een digitale canon wilt  
maken. De beheerder maakt een account aan 
en je ontvangt bericht wanneer dit is gebeurd. 
Je ontvangt de inloginstructies ook per e-mail.

• Ga met inloggegevens naar de Canon van 
Zuid-Holland via www.erfgoedzuidholland.nl. 
Klik op het persoons-icoontje naast het menu 
(rechtsboven) om in te loggen. 

• Je kunt je wachtwoord altijd opnieuw instellen.  
Ga naar www.erfgoedzuidholland.nl, klik op  
het persoons-icoontje en kies vervolgens voor 
‘inloggen’. Klik daarna op ‘wachtwoord vergeten’ 
en vul het e-mailadres in dat verbonden is aan 
je account. Volg de instructies uit de e-mail die 
je ontvangt. E-mail niet ontvangen? Vergeet dan 
niet je spambox te checken.

mailto:canonvanzuidholland%40pzh.nl?subject=
http://www.erfgoedzuidholland.nl
http://www.erfgoedzuidholland.nl


 Maak een nieuwe canon

• Log in via www.erfgoedzuidholland.nl. 

• Klik op het persoons-icoontje naast  
het menu en vervolgens op ‘maak een 
nieuwe regiocanon’. Je ziet een scherm 
voor je met verschillende opties.  
De canon die je maakt staat standaard 
offline. Dat betekent dat deze op dat 
moment alleen zichtbaar is voor jou en 
de beheerder.

Stap 4  

6/11

• Klik om te beginnen eens op het  
tandwiel-icoontje met ‘instellingen’. 
Hiermee ga je naar de instellingenpagina 
waar je een aantal zaken kunt instellen:

• Afbeelding van jouw organisatie  
Je kunt een afbeelding niet bewerken 
op dit platform. Mocht de afbeelding 
niet mooi passen in het ronde kader, 
bewerk hem dan eerst in een foto- 
bewerkingsprogramma. Het beste is de 
afbeelding vierkant te maken.

• Titel van de canon
• De jaren/tijdsperiode van de vensters 

uit de canon
• De themakleur, die natuurlijk die van 

Zuid-Holland is en blijft
• De jaartallen die onder de rode  

puntjes op de slingerlijn moeten  
verschijnen. Deze rode puntjes zijn 
bedoeld als oriëntatiepunten voor de 
gebruiker en helpt hem of haar om 
de vensters op jouw canon te kunnen 
plaatsen in de tijd.

• Klik op ‘Ok’ als je klaar bent met  
bewerken.

• Voeg indien van toepassing een  
colofon toe met meer informatie over 
jouw organisatie en eventueel wie de 
canon hebben samengesteld. Hier kan  
je bijvoorbeeld ook de naam van je  
website kwijt incl. de URL en de ver- 
wijzing naar andere bronnen.

http://www.erfgoedzuidholland.nl
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 Maak een canonvenster aan

• Klik op het grote plusteken in het  
midden van het scherm.

• Kies vervolgens ‘+ Nieuw venster  
aanmaken’. Je gaat dan naar het be-
werkscherm van het venster waarin je 
de content verder toe kunt voegen.

• Je krijgt de keuze om een bestaand 
venster toe te voegen of een nieuw 
venster aan te maken. Er is geen  
maximum aan het aantal vensters.

 Bestaand venster toevoegen

Je zoekt en selecteert het venster dat je 
nodig hebt voor jouw canon. 

Stap 5  Stap 5a  

TIP

Heb je al een canon op je eigen website gepubliceerd? En wil je 
vanaf het gemaakte venster naar je website linken? Dan kun je de 
redactie vragen om in te stellen dat je hiernaar toe kunt linken. 
E-mail in dat geval naar: canonvanzuidholland@pzh.nl. 

mailto:canonvanzuidholland%40pzh.nl?subject=
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 Nieuw venster aanmaken 

• Vul de titel in van het venster en eventueel 
een ondertitel. De titel is een verplicht veld 
om in te vullen. 

• Voeg een achtergrondafbeelding toe.  
Klik op het plusje. Deze afbeelding zal  
bovenin het beeld breed op het scherm  
te zien zijn, als je het venster hebt  
geopend. Lees ook even de tip over 
beeldmateriaal hieronder.

• Voeg een hoofdafbeelding toe.  
Deze afbeelding zie je in een rond kader 
straks terug in de tijdlijn.

Stap 5b  

• Maak een mediacarrousel aan: voeg hier 
afbeeldingen of filmpjes toe. Klik op het 
blauwe icoon. De afbeeldingen worden in 
een balk of lint weergegeven in het venster. 
Je krijgt weer een keuzemogelijkheid: 
• Upload een eigen bestand bijvoorbeeld 

vanaf je eigen computer. Je kunt hier  
ook een bijschrift en titel toevoegen  
aan je eigen afbeelding. Het wordt aan-
bevolen door de provincie en is zelfs een 
voorwaarde voor een financiële bijdrage 
om de digitale bestanden als open data 
aan te bieden (via een bestaand platform).  
Zie voor overige geschikte platforms 
hoofdstuk 3, stap 4 in het spoorboekje.

• Embed URL. Je kopieert hiervoor het 
webadres van een video, bijvoorbeeld 
van youtube of vimeo. Probeer ver- 
volgens de URL en voeg het media  
bestand toe. 

• Linked data. Deze beelden komen van 
het platform Collectie Nederland en 
zijn vrij te gebruiken.

• Entoen.nu. Dit zijn beelden die op de 
website www.entoen.nu gebruikt zijn, 
bijvoorbeeld van andere grote canons.

TIP

Als je afbeeldingen toevoegt, zorg er dan voor dat de afbeelding van 
voldoende kwaliteit is. Een afbeelding met een resolutie tussen de 
1000 en 1400 pixels is al goed. Kijk ook of de afbeelding mooi in het 
kader valt. Je kunt foto’s niet bewerken op het platform, maar wel van 
te voren bewerken in een fotobewerkingsprogramma als Paint.

Stap 5b gaat verder  
op de volgende pagina >>

https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-digitalisering-erfgoedcollecties-zuid-holland
https://www.collectienederland.nl/
https://www.entoen.nu/


9/11

• Voeg gerelateerde informatie toe.  
Je vind deze informatie straks terug 
als tabjes in het venster. Je kunt  
verschillende tabjes aanmaken.  
Denk bijvoorbeeld aan literatuur- 
verwijzingen, auteursrechten,  
verwijzingen naar tentoonstelling  
e.d. Zie het voorbeeld van het  
venster over Zuid-Holland en het 
water: 2 tabjes met ‘websites’ en 
‘bronnen’. 

• Voeg een introductietekst toe:  
een samenvatting, kort en be- 
schrijvend.

• Vul een datum (jaartallen) in: een 
tijdvak waarbinnen het canonvenster 
valt. Het startjaar en eindjaar zijn 
verplichte velden om in te vullen. 
Op deze tijdlijn of in een slingerlijn 
komen de verschillende vensters te 
staan. De volgorde van de vensters 
op de slingerlijn worden door de  
jaartallen bepaald.

• Voeg een locatie toe. Vul een adres  
in of de lengte en breedtegraad als  
je die kent.

• Voeg de tekst van het verhaal toe.  
Je kunt hyperlinks in een tekst  
opnemen.

TIP

Waar moet je op letten bij het maken van de tekst:
• Is het stuk niet te lang? Je houdt de interesse van 

de lezer vast als het verhaal max 1 tot 1,5 A4 is.
• Zijn er voldoende tussenkopjes gebruikt?  

Heeft de tekst voldoende structuur?
• Zijn er literatuurvermeldingen? Neem ze op in  

de tekst of als gerelateerde informatie (tabje)
• Als je tekst kopieert uit Word, dan kopieer je  

ook de opmaak mee en die geeft soms vreemde 
tekens, dus kopieer de tekst als platte tekst.

• Voeg eventueel een of meerdere periode(s) toe.  
Dit zijn de tijdvakken die gebruikt worden in het 
onderwijs. De tijdvakken zijn op dit moment nog 
niet te zien voor de bezoekers van de Canon van 
Zuid-Holland, maar in een later stadium wel.

• Sla het venster op.

https://www.entoen.nu/nl/page/63612/zuid-holland-en-het-water


 Afronden en publiceren

Je kunt altijd de canons en de  
vensters bewerken. Klik op het icoon 
van het potloodje en pas aan wat je 
wilt. Je kunt de canon via een deel-
knop ook delen met anderen via 
social media, e-mail of zelfs de HTML 
code embedden op je eigen website. 
Vergeet ook niet het colofon in te 
vullen met de gegevens van jouw 
organisatie.

Publicatie van de canon
Als je een canon aanmaakt of aan  
het bewerken bent, staat hij standaard 
offline. Is de canon af en is (zijn) het  
(de) venster(s) met alle informatie  
gevuld? Zet dan het schuifje om naar 
‘online’ en klik op ‘bekijk’. 
Je kunt uiteraard alleen je eigen  
canon(s) en venster(s) bewerken.

Wil je dat de canon ook op de landings-
pagina (homepage van Zuid-Holland) 
wordt gepubliceerd? Stuur dan een 
e-mail naar de redactie. We vinden 
het daarbij belangrijk dat de bijzondere 
verhalen en digitale collecties van  
goede kwaliteit zijn. De redactie van  
het platform helpt je er graag bij en zal 
als het nodig is nog feedback geven 
over de kwaliteit. 

Stap 6  
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TIP

Naast de canons worden ook belangrijke historische gebeurtenissen  
in Zuid-Holland op het platform uitgelicht. Deze gebeurtenissen  
voegen we geregeld toe. Mis je er nog een? Geef het aan ons door 
via canonvanzuidholland@pzh.nl.

mailto:canonvanzuidholland%40pzh.nl?subject=
mailto:canonvanzuidholland%40pzh.nl?subject=


Resultaat
Het is gelukt. Je hebt op de 
Canon van Zuid-Holland, één 
of meer (thematische) canons 
aangemaakt met verhalen en  
digitale afbeeldingen van  
de erfgoedcollectie. Samen 
met jouw canon wordt de 
geschiedenis van Zuid-Holland 
verteld en doorgegeven aan 
generaties ná ons!

Evalueer je behaalde resultaten met je collega’s.  
Ben je tevreden? Zo nee, kijk wat je nog nodig hebt 
om de canon te verbeteren. 

• De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever en redac-
teur van het platform. Heb je wensen of loop je ergens 
tegenaan? Of heb je hulp nodig bij het schrijven?  
Stel je vraag via canonvanzuidholland@pzh.nl 

• Zoek collega erfgoedinstellingen die ook een canon 
hebben gemaakt en deel je ervaringen of vragen.  
In de colofons van de verschillende regiocanons vind 
je mogelijk de contactgegevens.

• Het maken van een canon op Canon van Zuid- 
Holland is gratis. Voor andere projecten rond het 
digitaliseren van erfgoedcollecties kun je een  
financiële bijdrage aanvragen. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, afdeling Zuid-Holland geeft een finan-
ciële bijdrage tot 10.000 euro aan Zuid-Hollandse  
collectiebeherende instellingen die hun collectie  
willen digitaliseren. Om voor een bijdrage in aan- 
merking te komen moet je wel aan enkele voor- 
waarden voldoen. Bekijk hier de voorwaarden en  
mogelijkheden. Het aanvragen van de financiële  
bijdrage kan via de website van het fonds.  

Doe ik het wel goed?

Zijn je doelen gehaald?
Gefeliciteerd! 

Wil je dat er nog meer gebruik wordt  
gemaakt van jouw digitale data, door wie 
dan ook? En dat deze open is, verrijkt en 
gelinkt wordt aan andere collecties en 
data? Vervolg dan hier je weg voor alle 
mogelijkheden van Linked Open Data.
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Door naar de volgende 
bestemming

mailto:canonvanzuidholland%40pzh.nl?subject=
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-digitalisering-erfgoedcollecties-zuid-holland
https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-zuid-holland#content_block_539
https://www.den.nl/aan-de-slag/uitvoeren/hoe-maak-je-het-beschikbaar/linked-open-data
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