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1. Actuele Europese oproepen rond de digitaliseringsproblematiek 

 

Volgende oproepen worden toegelicht: 

- 11de oproep 7KP, ICT 2013.11.2 (efficient and affordable solutions for digital 

preservation developped and validaded against public sector needs through PCP).  

- 7de oproep in het kader van het CIP-ICT PSP (thema 2: „digital content, open data and 

creativity‟). 

 

Luc De Ridder, het nationaal contactpunt geeft context bij wat je moet weten als je op deze 

uitnodigingen van de Europese Gemeenschap wil ingaan. 

 

Het zevende kaderprogramma is een onderzoeksprogramma. Oproep 11 is de laatste 

want vanaf 2014 start Horizon2020, een nieuw programma waarin CIP geïntegreerd wordt. 

De oproep heeft tot doel het zoeken naar „efficient, affordable solutions for digital 

preservations for public sector needs‟. Het gaat dus om het onderhouden van digitale 

bronnen. Deze digitale collecties zijn te onderhevig aan veranderingen en zeer kwetsbaar. 

Projecten dienen zich bewust te zijn van de complexiteit van het probleem. 

 

Volgende componenten dienen aan bod te komen.  

- Technisch: Wat met obselete media en formaten, processen van migratie en emulatie? 

Hoe integriteit en functionaliteit te garanderen? 

- Organisatorisch: Preservation planning, workflows, nieuwe vaardigheden die het 

betrokken personeel nodig heeft. 

- Financieel: Wat zijn de kosten van preservatie? En wat is de impact van verlies van 

data? 

- Wettelijk: Wettelijke verplichting voor preservatie en IPR. 

- Het gaat niet om definitieve oplossingen maar het is een continu proces, dat proactief 

moet zijn. 

 

Dit alles met volgende doelstelling in het achterhoofd. Organisaties met een sociale taak 

hebben een aanpasbare, betaalbare applicaties nodig. De medewerkers moeten kennis 

hebben en zaken moeten juridisch geregeld zijn. 

 

Dit onderwerp wordt al verschillende jaren door de Europese Commissie ondersteund (zie 

de presentatie/slides voor details). Intussen heeft de commissie via het zevende 

kaderprogramma al 100 miljoen euro in deze problematiek geïnvesteerd. Bij aanvragen is 

het belangrijk aan te geven te weten waar de commissie al in geïnvesteerd heeft, 

onderwerpen kunnen immers geen twee keer aan bod komen. Nieuwe oplossingen mogen 

geen herhaling zijn van oude oplossingen.  

 

De oproep onderscheidt volgende trends inzake onderzoek naar digitale preservatie: 

- Het onderzoek naar digitale preservative en de gebruikersgemeenschap wordt 

verruimd. 

- Het toepassingsgebied en de types van digitale bronnen worden verbreed. 

- Er is een toenemende deelname van industriespelers (grote en KMOs) die oplossingen 

voorzien. 
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De huidige oproep (Objective ICT-2013.11.2) wil meer efficiënte en betaalbare 

oplossingen voor digitale preservative die tegemoetkomen aan de noden van de publieke 

sector via een systeem van   Pre-Commercial Procurement (PCP). De oproep beschikt over 

een budget van 5 miljoen euro en loopt van 18 september 2012 tot 16 april 2013. 

 

Pre-Commercial Procurement heeft als doel gemeenschappelijke uitdagingen te 

identificeren als onderdeel van innovatie op middellange en lange termijn. (PSP zit ook in 

die hoek). 

 

Als je een voorstel willen indienen, zijn er verschillende richtingen mogelijk: 

- Realisatie van goede praktijken 

- Training van staf 

- Integratie van digitale preservatie noden in bestaande systemen 

- Deze systemen onafhankelijk maken van de technologische veranderingen 

- … 

 

Het funding scheme  is CP-CSA (collaborative project/coordination support action) wat 

betekent dat resp. tot 75 % (voor onderzoek) en 100% (voor coördinatie) van de kosten 

inbrengbaar is. 

 

Vereisten voor consortia: 

- Minimum drie publieke digitale collectiebeherende organisaties (bibliotheken,  

archieven, musea, …) 

- Andere partners (bv. onderzoeksinstellingen) kunnen ook toegelaten worden 

- Industriële technologiespelers en service providers ook kunnen via een publieke oproep 

betrokken worden 

 

Onderzoek kan bestaan uit: 

- Het genereren van voor preservatie relevante metadata 

- Migratieprocessen en kwaliteitscontrole 

- Preservatie van uitdagende digitale formaten (vb. complexe of dynamische/interactieve 

objecten) 

 

En beslaat drie fasen: 

- Oplossing exploratie en design  

- Prototypering  

- Testen op functionaliteit, performantie (vanuit gezamelijke acties van publieke 

procurers) 

 

Wat is niet betaalbaar? 

- Digitalisering zelf van analoge objecten 

- Onderzoek op vlak van digitalisering 

- Ook storage technologieën kunnen niet 

 

Welke impact verwacht de Europese Commissie? 

- Toon aan dat er goede en voldoende impact is (verminderde kosten, betere bewaring, 

…). 



   

  www.vlaanderen.be 

4 

- Toon aan dat de de positie van de Europese diensten en technologische partners 

verbeterd worden door dit voorstel. 

  

CIP ICT PSP, oproep 7 is eveneens de laatste oproep. Vanaf 2014 wordt ook dit 

programma in Horizon2020 opgenomen waardoor innovatie gekoppeld wordt met 

onderzoek. 

 

Deze oproep loopt van 22/12/2012 tot 14/5/2013. 

 

Vooral volgende objectieven zijn in het kader van Europeana interessant: 

- 2.1.a. Enriching and improving the content base : 1 or more BPN; up to 5 MEUR 

funding 

- 2.1.b. Promoting the use of Europeana by creative industries : 1 or more BPN for up to 

7 MEUR of total EU contribution 

- 2.1.c. Coordinating Europeana : 1 Thematic Network for up to 4 MEUR of EU 

contribution in the period 2014-2015 

 

Het werkprogramma voor 2013 

 

Meer informatie: Luc De Ridder (presentatie) 

  

2. Collection community day In Flanders Fields Museum (12/12/12) 

 

Annick Vandenbilcke is wetenschappelijk medewerkster bij het In Flanders Fields museum 

te Ieper. Het museum is partner in het Europeana Awareness programma en is betrokken 

bij werkpakket 2 (geleid door Beeld en Geluid). 

 

Het voornaamste opzet van deze deelname was het organiseren van een community 

collection day in Ieper om het brede publiek bewust te maken van het project „Europeana 

1914-1918‟. Het museum werd verwacht hierin een trekkersrol te spelen maar dit was door 

omstandigheden niet eenvoudig. Het museum werd immers volledig vernieuwd en ging in 

juni 2012 opnieuw open, en dit bemoeilijkte de trekkersrol. Andere landen (zoals Slovenië, 

Luxemburg, Malta, …) gingen hen om die reden vooraf met succesvolle community 

collection days.  

 

Wat werd er van het museum verwacht? 

Op 23 en 24 oktober volgde men in Oxford een opleiding („train the trainer‟). De  

universiteit aldaar heeft belangrijke ervaringen terzake. Direct na de opleiding ging er in 

Banbury een community collecting day door waar IFF-collega Dominiek Dendooven aan 

participeerde. Dit bleek zeer relevant. 

 

De bedoeling van dergelijke community collection day is dat geïnteresseerden met (in dit 

geval wereldoorlog één-)memorabilia zich aanmelden. Deze objecten worden 

gedigitaliseerd, het bijbehorende verhaal (context) genoteerd en aan de (digitale) objecten 

gekoppeld.  

 

Volgende praktische voorbereidingen werden getroffen: 

- Als locatie werd het kenniscentrum in Flanders Fields Museum geselecteerd. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/cip_ict_psp_wp2012_adopted_01022012.pdf
mailto:ldr@iwt.be
http://europeanavlaanderen.wikispaces.com/file/view/130124_KP7_CIPICTPSP.pptx/400114296/130124_KP7_CIPICTPSP.pptx
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- Er was nood aan vele medewerkers. Men kon beroep doen op collega‟s en vrijwilligers, 

mensen van de erfgoedcel (C07) en ook mensen die in andere collection days bezig zijn 

(Vredescentrum, provincie Limburg en universiteitsbibliotheek Leuven) draaiden mee. 

Daarnaast kreeg men ook hulp van de mensen van Oxford. 

Concreet werkte men in groepjes van twee (luisteren / noteren) en een equipe voor 

digitalisering 

- Materiaal: het museum en CO7 beschikten over veel inzetbaar materiaal, alsook over 

het materiaal vanuit Oxford. 

- Promotie: Gezien personen sowieso al elke dag met soortgelijke intenties langskomen, 

vreesde het museum hiervoor. Hoe kanaliseer je dit immers naar één bepaalde dag? Het 

museum probeerde dit proactief aan te pakken. In de promotie wordt men volledig 

begeleid door Europeana. Er is ook een Brussels bureau (FINN) dat de volgende 

community collection days mee zal promoten. Verder werkte men met affiches, 

websites, sociale media, de pers (vb. gekoppeld aan kerstmisshow op regionale 

televisie, het middagjournaal op de VRT was ook een belangrijke impuls die in de 

namiddag voornamelijk voor een instroom van niet-lokale mensen zorgde).De 

promotie gebeurde in het Frans/Nederlands. Er was ook randanimatie. En iedereen die 

met een object langskwam, mocht het museum gratis bezoeken en kreeg twee drankjes 

aangeboden. 

 

Hoe verliep de dag zelf (12/12/12)? 

 

Positief: 

- Locatie 

- Weer 

- Pers 

- Materiaal 

- Medewerkers 

- Financieel 

- Opkomst en pers (radio/tv/ …).  

 

Negatief:   

- Het feit dat de activiteit midden in de week georganiseerd werd en het slechts één dag 

betrof. 

  

Enkele cijfers: 

- 75 bijdragen  

- Ongeveer 150 bezoekers 

- Nog een onbekend aantal objecten en documenten. 

- Er werden verschillende schenkingen gedaan. 

- Nog elke dag komen mensen langs of sturen ze dingen door.   

 

Ook de postproductie is niet te onderschatten 

- De opvolging. Digitale verhalen dienen nog (steeds) gekoppeld te worden, historische 

kritiek moet worden toegepast, …. Hiervoor zal IFF ook beroep doen op vrijwilligers. 

- Andere collectiedagen in België zullen ook bijgestaan worden (inzake materieel en 

ervaringsdeskundigheid) 
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De dag zelf koste het museum 4500 euro (inclusief personeelskost) maar men kon van 

materiaal en mensen gebruik maken. 

  

Er volgen enkele vragen: 

- De schenkingen op de dag in Ieper zullen aan de collectie van het IFF toegevoegd 

worden maar wat gebeurt er met schenkingen op andere collectiedagen? Het 

Vredescentrum geeft aan dat er daarvoor contacten gelegd zijn met MAS, Felixarchief 

en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience maar dat er criteria op toegepast zullen 

worden. 

- Worden de digitale bestanden een onderdeel van een collectie? Nee, maar ze kunnen 

wel een rol opnemen in de werking van het museum. 

- Mogen objecten (of verhalen) die op Europeana staan, ook op de eigen beeldbanken 

(van bijvoorbeeld erfgoedcellen) opgenomen worden? Er wordt op dat vlak een 

probleem gesignaleerd, in die zin dat de duurzame opslag van deze (nieuw 

gegenereerde) gegevens niet geregeld is. Europeana is geen primaire bron (het platform 

verwijst door naar de contentproviders) en heeft duurzaamheid niet in haar model 

ingebouwd. Daarnaast is de projectwebsite slechts voor de duur van het project actief. 

Deze problematiek werd al enkele keren aangekaart en Europeana heeft er oor naar. 

Het merkwaardige in dit geval is dat het een databank van verhalen is en niet van 

objecten. Erfgoedplus.be wil hiervoor een extra stap invoeren (waarbij ook het object 

een plaats krijgt in een objectendatabank en eventueel extra clausules laten 

ondertekenen). 

 

De drie volgende community collection days zijn op 21 april (erfgoeddag) gepland: 

- Antwerpen (Vredescentrum i.s.m. de provincie): Paleis op de Meir 

- Leuven: universiteitsbibliotheek 

- Hasselt: provinciale bibliotheek 

 

Verder zijn er ook nog activiteiten gepland in Aarschot ( 21 of 22 mei, gekoppeld aan een 

studiedag over WO1) en Waals Brabant en West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (op 

10/11). Wellicht zijn er nog plannen in andere provincies.  

 

De finaliteit van werkpakket 1 en 2 van Europeana Awareness lopen door elkaar.  Het 

eerste werkpakket heeft de promotie van Europeana als doel. Dit moet een campagne zijn 

voor België. Vlaanderen kiest ervoor om deze campagne en de community collection days 

te combineren en de promotie via de perscampagne aan erfgoeddag te koppelen. 

 

Europeana zoekt ook contacten met het federale niveau en de Franstalige Gemeenschap 

maar het is onduidelijk hoe de stand van zaken daar precies is. 

 

Meer informatie: Annick Vandenbilcke (presentatie) 

 

3. Enumerate  

 

Enumerate – een Europees project dat ondersteund wordt door de Europese Commissie- 

wil cijfers verzamelen over de vooruitgang van digitalisering in Europa. In die zin bouwt 

het voort op NUMERIC en verfijnt het de methoden. 

 

mailto:Annick.vandenbilcke@ieper.be
http://europeanavlaanderen.wikispaces.com/file/view/130124_P_CommunityCollectingDay_121212.pptx/400847788/130124_P_CommunityCollectingDay_121212.pptx
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Er zijn verschillende surveys. Naast één algemene (in 2012) volgen er nu enkele 

thematische surveys. De timing op dit vlak ziet er als volgt uit: (jaar 1) kernsurvey, (jaar 2) 

thematische surveys, (jaar 3) kernsurvey. Daarnaast is er ook een dataplatform gemaakt.  

 

Doelstelling van het project: 

- Creëren van statistisch kader; 

- Ontwikkelen van een gevalideerde methodiek; 

- Lanceren van dataplatform; 

- Creëren van een community of practice. 

 

Het consortium wordt getrokken door DEN en Collections Trust. 

 

De kernsurvey van 2012: 

- Werd verspreid via de website van FARO. De respons was minimaal (20 respondenten 

voor Vlaanderen en 42 voor België). Wegens de diverse samenstelling is dit te laag om 

voor Vlaanderen representatieve uitspraken te doen. Dit is de reden dat er geen 

landrapport gemaakt is (in het kader van NUMERIC (70 respondenten) gebeurde dit 

wel) maar de situatie in België kan via dit dataplatform in beeld gebracht worden; 

- De respons is ook heel verschillend per land; 

- Het aantal deelnemers is echter voldoende om betrouwbare cijfers te tonen op Europees 

niveau. 

 

De resultaten van die survey zijn op verschillende manieren interpreteerbaar. Een probleem 

hierbij is dat de verhoudingen niet gebaseerd zijn op absolute cijfers. Voor meer detail zie 

de presentatie (slides) of het rapport. 

 

Enkele topics: 

<deelname> 

- Vooral bibliotheken en archieven namen deel, vervolgens een breed gamma aan 

(verschillende types van) musea. 

<de stand van zaken ivm digitalisering> 

- Voornamelijk musea staan verder maar het werk is nog lang niet gedaan (verhouding 

van wat men wenst te digitaliseren).  

- Meeste aandacht in digitaliseringsactiviteiten van erfgoedorganisaties gaat momenteel 

naar foto‟s en archival records. 

- Qua vooruitgang van de digitalisering naar type materiaal blijken foto‟s  en ander 

beeldmateriaal het best te scoren, documentair materiaal en archival records het minst.  

<de aanwezigheid van digitaliseringsplannen/- strategieën> 

- Slechts 34% heeft een digitaliseringsplan 

<toegang> 

- Het gros is nog steeds enkel maar in huis beschikbaar. Men voorziet dat dit percentage 

nog zal toenemen. (heeft oa met klaren van de rechten te maken). 

<financiering (dit  gaat over aandeel van budget voor digitalisering in totaal budget. Of ook 

in termen van personeel dat aan deze taken toegewezen is) > 

- Vrijwilligerswerking in archieven is hoger dan elders (ook in Vlaanderen). 

<financieringsbronnen> 
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- Het internal budget scoort heel hoog maar het gaat om een breed gedefinieerde term, 

die ook structurele financiering uit publieke middelen omvat. Het aandeel van PPS-

constructies ligt veel lager 

 

De relatie tussen het cijferboek cultureel erfgoed en Enumerate. 

- Enumerate is een belangrijk project om te komen tot een valide set van gegevens over 

digitalisering.  

- de in het kader van Enumerate-ontwikkelde methodiek zal op termijn in het cijferboek 

meegenomen worden.  

 

Daarnaast zijn er vier thematische surveys: 

- Over groei van de digitale collecties (supply) 

- De kosten van digitale collecties (economics)   

- Gebruik van digitale collecties (demand) 

- Praktijken rond digitale preservatie (sustainability) 

 

België gaf zich op als testplatform voor de kostensurvey. 

- Er zijn 10/15 belgische instellingen nodig (dus 5 à 7 Vlaamse). De voertaal is Engels 

en zal in februari plaatsvinden. 

- FARO is hiervoor op zoek naar kandidaten.  

- Geïnteresseerde organisaties kunnen zich aanmelden via 

http://dataplatform.enumerate.eu/participate of rechtstreeks bij Jeroen Walterus. 

 

Nieuwsbrief: http://www.enumerate.eu/en/newsletter 

 

Dataplatform 

- Bevat een set data uit de kernsurvey, ter beschikking gesteld via een CC0-licentie. 

- http://enumeratedataplatform.digibis.com/  

- Via „Collaborate‟ kan je een login aanvragen. Hiermee worden extra functionaliteiten 

beschikbaar zoals „benchmark‟ waar dat gegevens vergeleken worden met de 

gemiddelden per type erfgoedorganisatie en per land dat je selecteert. Mettertijd zal 

deze benchmark uitgebreid worden. 

 

www.eunumerate.eu  

 

Meer informatie: Jeroen Walterus (presentatie) 

 

4. Rapport doorlichting technische onderbouw VKC  

 

De Vlaamse Kunstcollectie is een samenwerkingsverband tussen het Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum en het museum voor Schone 

Kunsten Gent. 

 

VKC was reeds vroeg in de weer met de digitale collectie en was als één van de eerste 

Belgische spelers actief in Europeana. Hierdoor speelt de wet van de remmende 

voorsprong de VKC in zekere zin parten.  Want eens objecten gedigitaliseerd zijn, wat doe 

je er dan mee en hoe onderhoud je dit?  

 

http://dataplatform.enumerate.eu/participate
http://www.enumerate.eu/en/newsletter
http://enumeratedataplatform.digibis.com/
http://www.eunumerate.eu/
mailto:jeroen.Walterus@faronet.be
http://europeanavlaanderen.wikispaces.com/file/view/130124_P_ENUMERATE.pdf/400796802/130124_P_ENUMERATE.pdf
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Om te weten of men nog efficiënt bezig was,liet de Vlaamse Kunstcollectie de vzw 

PACKED een doorlichting maken met volgende kernvragen:  

- Het in beeld brengen van de volledige technische onderbouw 

- Het checken van de representativiteit van de via de diverse websites ontsloten data  

- De discrepanties in beeld brengen tussen de digitale collectiecatalogi en de themasites?  

 

Men vroeg tevens naar een overzicht van de architectuur. 

Uit dit alles werden een aantal aanbevelingen gedistilleerd die de VKC in de toekomst ter 

harte wil nemen. 

 

De afbeeldingen in de presentatie (/slides) tonen de huidige situatie van de technische 

architectuur en de gewenste. Uit de huidige stand van zaken blijkt dat vele processen nog 

niet geautomatiseerd zijn en dat er teveel tussenstappen in het hele proces geslopen zijn. 

 

Vervolgens tekende PACKED een functieprofiel uit voor de VKC op basis van de 

doelstelling “het promoten van schone kunsten in internationale context”. De volgende 

functies werden aanbevolen: virtuele collectie, uitstalraam, datahub en kennisbank.  

 

Men wil het kluwen van nauwelijks geautomatiseerde verbindingen in de huidige data-

infrastructuur herleiden naar een volledig geautomatiseerde modelarchitectuur, het „VKC-

ecosysteem‟ genaamd. 

 

Hierbij worden volgende principes gehanteerd: 

- Dataverrijking dient steeds aan de basis te gebeuren; 

- Alle data (en beelden) zouden centraal samengebracht moeten worden, zodanig dat die 

via een datahub in rechtstreekse verbinding staan met catalogi, aggregatoren, 

themasites, … Op deze wijze wil men ook het het semantisch web voorbereiden. 

 

PACKED suggereerde tal van specifieke standaarden op het vlak van uitwisseling, online 

beelden en dataverrijking. 

 

De VKC gaf de toestemming om deze studie vrij te geven aan alle geïnteresseerden. Het is 

immers een interessant praktijkvoorbeeld voor CEST.  

 

Ook Lukas en CAHF zijn momenteel een gelijkaardige oefening aan het maken. Immers, 

bedoeling is de geformuleerde aanbevelingen zoveel mogelijk gezamenlijk ter harte te 

nemen. Op die manier krijgt men schaalvergroting en efficiëntie-effecten. In dit kader is 

het mogelijk dat Lukas, Art in Flanders, haar kerntaken zou verbreden en de duurzame 

beeldopslag voor haar rekening nemen. De datahub zou door de drie partners worden 

gemanaged. De drie organisaties zullen een en ander waarschijnlijk in hun beleidsplan 

verwerken. 

 

De doorlichting is ook op CEST gedocumenteerd (www.projectcest.be > praktijk > 

collecties toegankelijk maken > gevalstudie „doorlichting van de technische onderbouw 

VKC online catalogus‟). 

 

Meer informatie: Pascal Ennaert (VKC) en Bert Lemmens (vzw Packed) (presentatie) 

 

http://www.projectcest.be/index.php/Doorlichting_technische_onderbouw_VKC_online_catalogus
http://www.projectcest.be/
mailto:pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be
mailto:bert@packed.be
http://europeanavlaanderen.wikispaces.com/file/view/130124_P_doorlichting_VKC.pdf/400801452/130124_P_doorlichting_VKC.pdf
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5. Varia 

 

 VVBAD / Informatie aan zee 

In het kader van het tweejaarlijkse congres „Informatie aan Zee‟ (12 en 13 september 2013) 

loopt de call for papers tot 25 januari. Zoals eerder gecommuniceerd zou het goed zijn om 

vanuit het Europeana Vlaanderen Overlegplatform de mogelijkheden om voorstellen in te 

dienen te bekijken. Een korte rondvraag/brainstorm leidt tot volgende topics: 

 

- De impact van Europeana 

Europeana is een van de belangrijke acties waarmee de Europese Commissie de Digital 

Agenda for Europe wil realiseren. Het vijfjarig bestaan van het Europeana Vlaanderen 

Overlegplatform (binnen deze termijn veranderde de Digital European Library van 

roepnaam in Europeana) is een gelegenheid om terug te blikken.   

Deze sessie brengt in beeld wat de deelname aan Europese projecten (in het kader van 

Europeana) oplevert en wat de impact is op de structurele werking van deelnemende 

organisaties. Er worden meerdere standpunten belicht. Hoe helpt een initiatief zoals 

Europeana de digitaliseringsdoelstellingen die collectiebeherende organisaties zelf 

stellen? Hoe past Europeana in een ruimer digitaliseringsbeleid dat niet alleen dient te 

focussen op ontsluiten en hergebruik maar ook op preservering? Hoe helpt 

bijvoorbeeld een intiatief zoals Europeana de doelstellingen die een overheid heeft mee 

realiseren? Deze sessie wordt het gezamelijke werkstuk van geïnteresseerde 

deelnemers aan het Europeana Vlaanderen Overlegplatform en peilt naar de generieke 

(instellingsoverschrijdende) impact van Europeana.  

 

- Hoe maken we semantische data?  Ervaringen in Erfgoedplus.be en Europeana. 

Om het „semantische web‟ of „linked data‟  goed te doen werken is het blijkbaar niet 

voldoende over de gepaste technologie te beschikken.  Dan was het er al lang geweest, 

nu reeds meer dan 10 jaar na het ontstaan van het concept.  Wat ontbreekt er dan?  

Belangrijke vereisten zijn herbruikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van de 

(meta)data.  Hoe kan je die maken?  Wie kan die maken?  Erfgoedplus.be en 

Europeana pogen sinds enkele jaren erfgoeddata te verzamelen en semantisch te 

verrijken, op een verschillende schaal en volgens eigen modellen.  Aan de hand van die 

ervaring op technisch, inhoudelijk en organisatorisch vlak worden suggesties 

aangereikt en besproken. 

 

Afhankelijk van de appreciatie door het adviserende panel wordt dit in een volgende 

bijeenkomst verder opgenomen. 

 

 Het gebruik van http://pro.europeana.eu/ 

  

Gezien het Europeana bureau zich afvraagt waarom er meerdere Vlaamse leden van het 

Europeana Network zich via de linked-ingroup registreren en niet via het 

pro.europeana.eu-platform, lijkt een rondvraag op zijn plaats. Volgende argumenten 

pleiten tegen het „professionele forum‟: 

- Pro.europeana.eu creërt een drempel. Er is nood aan een gestructureerder en duidelijker 

systeem.  

- Om een professioneel netwerk uit te bouwen sluit je beter aan bij bestaande netwerken 
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- Het platform wordt niet als voldoende consistent ervaren. Oude documenten ea. 

ontbreken er. 

- De (Europese) projecten zelf gebruiken Basecamp en hebben eigen websites. Deze 

aspecten zijn echter niet in het platform geïntegreerd waardoor er een versnipperd 

geheel ontstaat. 

 

 Gewenste agendapunten voor een volgende bijeenkomst 

 

- Er is interesse om meer te horen over het gebruik van de Europeana API voor 

hergebruik van data in een eigen omgeving. Het zou goed zijn om hiervoor 

bijvoorbeeld een uiteenzetting door Europeana te combineren met de ervaringen van 

organisaties die dit al gerealiseerd hebben.PACKED vzw zal de API zowel op zijn 

eigen website als op zijn DCA-projectwebsite zal installeren. Dit zal allicht gebeuren 

tegen de volgende bijeenkomst van het platform, dus vanuit de praktijk kunnen de  

ervaringen terzake toegelicht worden. 

- Vele musea trokken data terug uit Europeana op basis van de verplichting om de DEA 

te ondertekenen. Er is momenteel echter weinig duidelijkheid over de precieze 

toedracht? Om hoeveel data en instellingen gaat het en wie zijn ze? Daarnaast blijkt dat 

er in de wandelgangen intussen stemmen zouden opgaan om de ter beschikking stelling 

toch te diversifiëren (voor commercieel en niet-commercieel gebruik), een roep die in 

Vlaanderen al geruime tijd weerklinkt. Het zou goed zijn om van de ontwikkelingen ter 

zake op de hoogte te blijven. 

 

 


