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Naam toolkit 

 
The UCL Collections Review Toolkit 
 

Korte omschrijving Deze toolkit werd opgesteld door de University 
College of London met als doel de eigen collecie 
door te lichten in functie van het 
collectiebeheer.  
 

 
Gebruik 

 
Methode 
praktijkvoorbeeld 
 

 
Aanleiding/vraagstelling 

 
Collectiebeheer 
ontwikkelpotentieel: voornamelijk 
onderzoekswaarde, educatieve waarde 
 

 
Aard van het erfgoed 
 

 
Deze handleiding werd ontwikkeld voor de 
eigen collectie van het University College of 
London, een heel omvangrijke voormamelijk 
natuurhistorische studiecollectie die voor 
onderzoek en educatie wordt ingezet.  
 De toolkit bevat instructies en tips om de 
methode aan te passen aan je eigen collectie.  
 

 
Beschikbare tijd 

 
De toolkit gaat hier niet specifiek op in, maar ze 
hebben voor hun eigen praktijkoefening zelf in 
één jaar 380 000 objecten gewaardeerd, zij het 
dan op deelcollectieniveau volgens de 
standplaats. 
 Ze hebben dit proces proberen te versnellen 
door verschillende objecten die zich op 
eenzelfde locatie bevonden (review units) (bv. 
een lade, een doos, enz.) samen te waarderen. 
 

 
Registratiegraad/graad van waardering 

 
Er werd voor de collectie van het UCL gekeken 
om te waarderen op deelcollectie niveau, maar 
dit werd uiteindelijk niet toegepast, aangezien 
de deelcollecties zich op verschillende 
opslagplaatsen bevonden en omdat het dagen 
zou duren om de deelcollecties te identificeren 
en terug te vinden.  



     
 
 

 
Er wordt niet gesproken over registratiegraad. 
De kennis over de collectie moet bij de 
medewerker(s) liggen. Indien dit niet het geval 
is en de aanwezige kennis rond een bepaald 
type erfgoed/ thema/ onderwerp tekort schiet, 
moet er een specialist bijgehaald worden. 
 

 
Volume 

 
Dit is zelf te kiezen. Grote volumes zijn mogelijk 
(cf. 380 000 objecten) 
 

Sterke punten - Praktische gids om een museale 
collectie te beoordelen en te 
waarderen. 

 
- Doel waarderingsmethode: accurate 

foto/momentopname van de gehele 
collectie.  

 
- Er werd vooraf gekeken en vergeleken 

met andere waarderingsmethodieken.  
 

- De toolkit omvat instructies en tips om 
de ontwikkelde methode bruikbaar en 
volledig toepasbaar te maken voor je 
eigen collectie 

 
- De toolkit beantwoordt in aparte kaders 

op de meest gestelde vragen. (o.a. pg. 
32-33) 

 
- Het gaat niet enkel om waarderen maar 

eveneens om de zorg, toestand, de 
gebruikswaarde en het belang van de 
collectie in één proces te beoordelen, 
dus kan je het ook meteen in verband 
brengen met collectiebeheer en 
ontwikkelpotentieel.  

 
- Beoogde kenmerken van de tool: 

 
 

• Vergelijkbaarheid tussen verschillende 
collecties mogelijk maken 

• Een objectief evaluatiesysteem  
• Gemakkelijk om te gebruiken 
• Dynamische data opleveren: die zowel 

kunnen vertaald worden naar 



     
 
 

statistische resultaten als naar een 
opsomming van conclusies en 
aanbevelingen. 

• Een systeem  dat makkelijk te 
onderhouden is: jaarlijkse controles en 
aanpassingen en de resultaten zouden 
up to date moeten blijven. 

•  zowel focussen op het gebruik, de zorg, 
de waarde als het belang van de 
collectie  

 
- Je krijgt een algemene indruk van de 

collectie. Geen categorisering van de 
objecten op zich of score van de 
objecten apart. De beoordelingsgraden 
zijn meer kenmerken op zich dan een 
klassiek beoordelingssysteem/ 
scoresysteem van 1 tot 5, waarbij 1 het 
beste is en 5 het slechtste. 
 

- De tool leent zich om snel veel 
informatie rond een groep objecten te 
bekomen. 
 

- Het bevat voorbeelden: het 
pilootproject en hoe je dit kan 
aanpassen voor je eigen doelstelling(en) 
(pg. 22) 

 
- Voorbeeld van een op maat gemaakt 

toetsingskader: (pg. 30-31) 
 

- Je kan zelf beoordelingseenheden 
kiezen (review units). Dit kan gaan over 
een enkel object of over wat er samen 
in een doos of op een plank staat of wat 
er in de gehele ruimte staat.  

 
Voordelen: Dit versnelt het proces, 
maar je blijft een algemeen beeld 
krijgen. Het maakt het eveneens 
mogelijk om de problemen te 
lokaliseren in de specifieke 
opslagruimtes. 

 
- Het voorbeeld van het toetsingskader 

van het pilootproject wordt 
meegegeven in de toolkit. Deze bestaat 
uit 13 beoorderlingscategorieën die 5 



     
 
 

beoordelingsgraden omvat (van A tot E) 
(pg. 14-17) 
 

- Het is mogelijk om iedere collectie te 
categoriseren in relatie tot de 
vooropgestelde criteria. 

 
- Bestaat uit twee onderdelen: 

 
1) beoordeelt collectie management  en 

beheer 
2) beoordeelt de waarde en het belang 

van een collectie 
 

- Je moet zelf betekenisvolle categorieën 
opstellen voor je eigen collectie, zodat 
je informatie verkrijgt die werkbaar is 
voor jouw doelstellingen (aanleiding). 
Je moet een eigen beoordelingskader 
opstellen. Het aantal categorieën is zelf 
te kiezen net als de opdeling van 
beoordeling categorieën  
 

- Je moet informatie verzamelen die 
jouw organisatie verder helpt. 
 

- Je verkrijgt een losstaande waardering 
die achteraf geïnterpreteerd kan/moet 
worden.  

 
 

 
Zwakke punten 

 
- De toolkit was ontwikkeld om de eigen 

UCL collecties te beoordelen. 
 

- Je kan zelf beoordelingseenheden 
kiezen (review units). Dit kan gaan over 
een enkel object of over wat er samen 
in een doos of op een plank staat of wat 
er in de gehele ruimte staat.  
 
Nadelen: Er vindt een beoordeling van 
de gehele eenheid plaats. Het kan het 
geval zijn dat 90 % van de lade tot een 
bepaalde beoordelingsgraad behoren 
en 10 % tot een ander. Als resultaat 
wordt er gekeken voor de gemiddelde 
graad. Dit kan een verkeerd beeld 
geven. 



     
 
 

 
- Het waarderingsproces werd 

uitgevoerd door 2 personen. 
 

- Een waarderingsmethode bestaande uit 
een zelf aantal te kiezen 
beoordelingscategorieën, die een zelf 
aantal gekozen beoordelingsgraden 
omvat. (van A tot …). 
 

- Een op maat gemaakt toetsingskader 
vergt tijd om zelf op te stellen en is niet 
altijd even gemakkelijk. Het is mogelijk 
dat je pas op het einde van het traject 
merkt dat je een verkeerd 
‘toetsingskader’ hebt opgesteld. 

 
 
Invuldocumenten/sjablonen 

 
Er is een sjabloon, bestaande uit de specifieke 
beoordelingscategorieën die nuttig waren/ van 
toepassing waren/ gebruikt werden om de UCL 
collecties te waarderen. (pg 18) Deze 
categorieën kunnen/ moeten aangepast 
worden afhankelijk van de eigen 
waarderingsdoelstellingen (aanleiding/ 
vraagstelling) zodat de data die gegenereerd 
worden bruikbaar zijn voor de eigen collectie. 
 

 
Vergelijking met de basisnormen 

 
 
Basisnormen 1: waarderen doe je met 
voorkennis 

Aanleiding/ vraagstelling 
 
De eerste en een belangrijks stap in het 
beoordelingsproces is antwoorden op volgende 
vragen: ‘Wat wil je weten’ en ‘Waarom wil je 
het weten’. 
 
En het niveau van waardering moet bepaald 
worden zodat de gegenereerde data 
betekenisvol zijn en kunnen geïnterpreteerd 
worden. 
 
Er worden voorbeelden gegeven van 
verschillende doelstellingen 
(aanleidingen):afstoten van stukken, meer 
kennis vergaren over stukken zodat er beter 



     
 
 

zorg voor gedragen kan worden en dat de 
collectie bruikbaar wordt. 
Het kan helpen toekomstige noden te 
identificeren of de collectie helpen beter te 
beheren. 
 
Kennis 
 
Er wordt niet gesproken over registratiegraad. 
De kennis over de collectie moet bij de 
medewerker(s) liggen. Indien dit niet het geval 
is en de aanwezige kennis rond een bepaald 
type erfgoed/ thema/ onderwerp tekort schiet, 
moet er een specialist bijgehaald worden. 
 

 
Basisnormen stelling 2: Waarderen is een 
project 

 
niets 

 
Basisnormen stelling 3: waarderen doe je niet 
alleen 

 
Ze spreken over een stuurgroep, bestaande uit 
verschillende ‘stakeholders’ (die praktisch 
advies konden geven, die de museumsector 
vertegenwoordigen, die de eindgebruikers 
vertegenwoordigen van de collectie (bv. 
leerkrachten, enz.). Deze groep wordt 
betrokken om een verantwoord en open proces 
te hebben. 
 
De stuurgroep moet het proces overzien en de 
tijd in het oog houden. 
Ze zorgen voor discussiemomenten, 
uitwisseling van ervaring en kennis. Ze hebben 
een motiverende en ondersteunende rol voor 
de medewerkers en zorgen voor het juiste 
perspectief. 
 

 
Basisnormen stelling 4: waarderen doe je met 
een brede blik 

 
Waarderingscriteria 
 
Vooraf moeten er duidelijk afspraken zijn rond 
de terminologie en het waarderingsniveau. 
 
Er wordt rekening gehouden met verschillende 
criteria. (historische waarde, relatie tot de UCL, 
gebruikswaarde.) 
 

  
niets 



     
 
 

Basisnormen stelling 5: waarderen is een 
middel voor een beargumenteerd 
cultureelerfgoedbeheer/beleid 
 
 
Basisnormen stelling 6: waarderen is een 
transparant en verantwoord proces 

 
Documentatie 
De data wordt op het einde van het proces nog 
eens gekalibreerd.  
 
Op het einde van het proces moeten de data 
geanalyseerd worden en moet er een actieplan 
uitgeschreven worden, toekomstige plannen of 
aanbevelingen. 
 
Negatief: er wordt geen aandacht besteed aan 
de andere basisnormen. 

 


