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Veldnaam IPTC 
Dublin 
Core 

CDWA Export vanuit TMS 
Info in 

Resource
space 

Object 
of 

Image 
Definitie Field Type Termen of voorbeelden Soort Foto 

 

Publisher   x    x   Image 
Instelling die mediabestand beschikbaar 
maakt 

Drop down list KMSKA  

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling  

 

Category       Mediamodule > Afdeling    Object  
Geeft aan tot welk onderdeel van de 
museumwerking het asset behoort 

Drop down list 
Collection, Archive, Library, Loan, Interpretation, 
Other 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling  

 

Digital Source Type x    
Resource Type 
Image 
relationship type 

Mediarecord > techniek  
Mediamodule > Mediumtype 
(zelf gegenereerd door 
TMS)                            

  Image 
Welke drager / Bronmateriaal van het digitale 
asset   

Drop down list  

born digital, color slide, color transparency, color 
negative, color print,  black-and-white negative, 
black-and-white print, radiograph, photocopy, 
inkjet print 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling  

 

Inventory Number 
(of artwork/object) 

x    Record ID Objectmodule > Inv. Nr.   Object Inventarisnummer Text box   
Object 
Restauratie 
Onderzoek 

 

Resource Space 
Number 

Title Title 
Image label / 
identification 

    Image 

  

Text box   

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

Object Type       Objectmodule > Rubriek   Object 
Geeft aan welk soort van object het is. AAT-
termen 

Drop down list 

abklatch, cast, aquarelle, assemblage, sculpture, 
book, collage, metalwork, photograph, stained 
glass, gouache, graphic art, furniture, installation, 
ceramics, medal, musical instrument, unknown, 
personalia, print, reproduction, sketchbook, 
painting, frame, pedestal, carpet, drawing, textile 
art, folk art, tapestry, screen print 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 

 

EN - Title (of 
Artwork / Object) 

x      Objectmodule > Titel   Object Titel in het Engels Text box   
Object 
Restauratie 
Onderzoek 

 

NL - Title (of 
Artwork / Object) 

x      Objectmodule > Titel   Object Titel in het NL Text box   
Object 
Restauratie 
Onderzoek 

 

Description x  Description   

Mediamodule > Media-info 
> Bijschrift voor publiek (hier 
staat vaak voor/tijdens/na 
restauratie) 

  Image 

Beschrijving van de inhoud van het digitale 
asset (voor een foto is dit de beschrijving van 
wat er op de foto te zien is). Voor onderzoeks- 
en restauratiefoto's kan hier voor/tijdens/na 
restauratie aangeduid worden. 

Text box 
before (during/after) restoration, bijschrift voor 
NCG-foto’s,… 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 
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Image View Type     x 
Mediamodule > Media-info 
> media aanzicht (drop 
down list in TMS)  

  Image 
Verduidelijkt het aanzicht van de foto (voor-
zij- of acheraanzicht) en/of het een totaal of 
een detail betreft 

Multiple check-
box 

front view, back view, top view, bottom view, side 
view, interior view, detail view, full view, partial 
view, stitched view, framed, microphotograph, 
montage, photojournalism 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 

 

Creator of Image x  Creator Resource Source 

Media > Overige > 
Kruisverwijzingen met 
media personen/ 
instellingen 

  Image 
Rol + Naam van de maker van de afbeelding 
(fotograaf) 

Controlled 
Keywords List  

photographer,  photography studio, scientific 
photographer, conservator 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

Creator (of Artwork 
/ Object) 

x  Creator   
Objectmodule > Personen/ 
instellingen > + rol 

  Object 
Rol + naam van de kunstenaar (maker van 
het object) 

Text box (info 
vanuit TMS) 

painter, watercolorist, workshop of, author, 
sculptor, bronzeworker, collagist, poet, 
printmaker, etcher, photographer, photoengraver, 
retouched by, glass artist, graphic artist, 
engraver, inventor, copy after, typographer, 
framemaker, lithographer, creator, medalist, 
follower of, circle of, designer, school of, tapestry 
designer, tapestry weaver, tapestry manufactory, 
draftsman, attributed to, publisher 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 

 

Date Created of 
Image 

x  Date  Image Date 

Vanuit exif-info, Info kan 
ook vanuit TMS komen (bij 
mediamodule: analoge 
opname zowel bij techniek 
als overige > 
kruisverwijzingen 
personen/instellingen).  

  Image 

Datum waarop de foto gemaakt is 
(dd/mm/yyyy). Bij analoge foto’s: werkelijke 
opnamedatum, niet wanneer afbeelding 
gedigitaliseerd is 

Date Range   

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

Date Time Digitized   Date    vanuit Exif-info     Image 
Datum waarop analoge foto gedigitaliseerd 
werd 

Date Range   

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

Date Created of 
Artwork/Object 

x  Date    Object-module > Datum   Object Datum creatie werk Date Range   
Object 
Restauratie 
Onderzoek 

 

Keywords x      
Objectmodule > 
Opmerkingen > 
Opmerkingen 

  Object 
Trefwoorden die onderwerp/inhoud 
kunstwerk/object beschrijven 

Controlled Key-
words List  

  
Object 
Restauratie 
Onderzoek 

 

Event  x      

Bij foto's die aan 
tentoonstelling/ 
evenementen gekoppeld 
zijn: Media > Media-info > 
Bijschrift voor publiek   

  Image 
Benoemt of beschrijft het event waarop de 
foto werd gemaakt 

Drop down list 
(+ bijkomende 
text box) 

  

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 
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Image to Work 
Relationship Type  

    x 
Mediamodule > Media-info 
> Soort media-aanzicht 

  Image Verduidelijkt relatie tussen afbeelding en werk 
Drop down List 
(+ bijkomende 
text box) 

Conservatie-documentatie, Conservatie-ingreep, 
Onderzoek, Restauratie-documentatie, 
Restauratie-ingreep, Restauratie-specifiek 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

Object Relation 
Wrap 

      
Objectmodule > 
Groepsinformatie / 
Objectnaam 

  Object 

De relatie die er bestaat tussen verschillende 
objecten, bijvoorbeeld tussen de luiken van 
een meerluik, de pagina's van een 
schetsboek,… 

Text box linkerluik, rechterluik,… 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 
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Image Spectrum   Type x 
Mediamodule > Trefwoord 
(AAT) (NL) OF bij Inspecties 
> Aspect > Soort aspect 

  Image 
Beschrijft in welk kleurspectrum de opname is 
gemaakt 

Category tree 

Infrared radiation, infrared photography, false-
color infrared photograph, infrared reflectograph, 
visible light, reflected light, raking light, 
transmitted light, polarized light, ultraviolet 
radiation, ultraviolet fluorescence, ultraviolet 
reflectograph, x-radiography, radiography, x-ray 
fluorescence, Macro x-ray fluorescence (MA-
XRF), Portable x-ray fluorescence (P-XRF), 
Energy dispersive x-ray spectrometry (SEM-EDX)  

Restauratie 
Onderzoek 

Persons involved 
in restoration / 
research  

      
Inspecties > Samenvatting 
> Onderzoeker 

    Namen van onderzoekers/restaurators  
Dynamic 
Keywords List 

  
Restauratie 
Onderzoek 

Restoration / 
research period 

      
Inspecties > Samenvatting 
> Datum 
Onderzoek/Behandeling 

    
Aanduiding van start - einde onderzoek of 
restauratie 

Date Range   
Restauratie 
Onderzoek 

  

Interpretation 
research / 
restoration image  

      
Mediamodule > Media-info 
> Omschrijving 

    
In dit veld komt informatie te staan 
betreffende wat er op de foto te zien is 
(beschrijft de context, technieken,…)  

Con-trollled 
Keywords List  
(AAT) + vrij 
tekstveld 

  
Restauratie 
Onderzoek 

R
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H
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Right Usage Terms  x  Rights  

Image Copyright 
Holder / Image 
Copyright/Restric
tions  

    Image 
Gebruiksvoorwaarden van de afbeelding, 
naargelang de rechtenstatus 

Drop down list -
-> klikbare link 
nodig voor 
referentie naar 
licenties 

Protected by copyright and/or related rights. / 
Creative commons license CC-BY. / Creative 
commons license CC0. 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

Copyright Notice 
(of Artwork/Object)  

x  Rights    
Personen & instellingen > 
Aantekeningen > CC0 

  Object 
Hoe het copyright vermeld moet worden 
volgens de rechthebbende  

Drop down list 
(+ bijkomende 
text box) 

© SABAM, jaar / CC-BY / CC0 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

Credit Line  x  Rights  
Image 
Copyright/Restric
tions  

Exif info   Image 
Maakt duidelijk wat specifiek vermeld moet 
worden indien mediabestand gebruikt wordt in 
een publicatie 

Drop down list 
(+ bijkomende 
text box) 

 KMSKA © Lukas - Art in Flanders VZW, photo 
.... 

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=x-ray&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300224161
http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=x-ray&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300224161
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Cleared for Usage   Rights  Image Title Type     Image 
Geeft aan of gebruik is toegestaan door het 
museum (en voor wie) 

Category tree 
(+ bijkomende 
text box) 

Internal use only / Academic use / Use for 
museums or other institutions / Public use  

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

  Cleared for Usage - 
expiration date 

            
Geeft aan wanneer een foto mag vrijgegeven 
worden voor publiek gebruik (wanneer een 
embargo-datum van toepassing is) 

Date Range 

  

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

  

Image Copyright 
Date 

    x     Image 
Datum tot wanneer auteursrecht op een 
mediabestand geldt 

Date Range   

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

Recommended 
Image for 
Publication 

      
Media > Beeldrecht > 
Goedgekeurd voor 
publicatie 

  Image 
Geeft aan dat dit de voorkeursweergave voor 
gebruik is 

Check box list   

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

Internal Note       

 

  
Image / 
Object 

Vrij veld, voor intern gebruik, niet 
doorzoekbaar  

Text box   

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

External Note           
Image / 
Object 

Vrij veld, zichtbaar voor externen Text box   

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

Original File Name       

Media > Mediarecord 

    Originele bestandsnaam zoals op H-schijf Text box   

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

PID Object 

            

PID om object te identificeren Text box   
Object 
Restauratie 
Onderzoek 

 

PID Image 

            

PID vanuit RS om foto te identificeren Text box   

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

 

TMS Clean-up 

      

Mediamodule > Bijschrift 
voor publiek / Techniek / 
Opmerkingen / Beeldrecht  

  Image 
Veld waarin info uit TMS die niet één-op-één 
kan overgebracht worden, terecht kan om op 
een later moment juist te zetten 

Text box 

  

Object 
Restauratie 
Onderzoek 
Tentoonstelling 

                      

                     

Basis-
registratie 

                     

Bijkomend bij 
object 

restauratie 
onderzoek 

         

 Waar info in de toekomst 
bewaard wordt 

        

Bijkomend bij 
restauratie 
onderzoek 

 


