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Naam toolkit SCREEN HERITAGE UK COLLECTION ASSESSMENT TOOLKIT – Significance Assessment Process 
ontwikkeld door Screen Heritage Uk, op basis van reviewing Significance 2.0 (Collections Trust 
door Caroline Reed) 
 
 

Korte omschrijving: doelstelling, uitgangspunt 
 
 
 

De Screen Heritage UK Collection Assessment Toolkit heeft als doelstelling om alle 
eigenaars/beheerders van audiovisueel materiaal een richtlijn te geven om deze collecties beter te 
beheren en gebruiken. 
 
De toolkit beschrijft twee complementaire processen en heeft daarvoor een aparte toolkit 
uitgewerkt: 

• Een significance assessment toolkit, niet scoregebaseerd, die helpt om de waarde van een 
stuk, deelcollectie of collectie beter te analyseren. Output van de toolkit zijn Statements of 
Significance (SOS, waardenstelling) 

• Een collections review toolkit, scoregebaseerd, die helpt om prioriteiten en waarde van 
de collectie te analyseren, specifiek met oog op rationalisering van het collectiebeheer. 
“Significance” is één van de criteria in deze toolkit en maakt gebruik van de resultaten uit 
de “significance assessment toolkit”. Output van de toolkit is een spreadsheet dat de 
noden en potenties van de collectie weergeeft. 

 
In beide processen wordt er gewaardeerd, maar met een verschillende insteek. In de significance 
assessment toolkit gaat het om een kwalitatieve reflectie over het erfgoed die moet resulteren in 
een statement of significance. De collections review toolkit wil een praktische methode bieden 
voor collectiemanagement. 
 

  



     
 
 

 
Gebruik aankruisen (kan een combinatie zijn, 
meerdere opties mogelijk):  

 
Methodiek 
Stappenplan 
praktijkvoorbeeld 
 
 
 

 
Aanleiding/vraagstelling  

 
Collectiebeleid 
Collectiebeheer 
Ontwikkelpotentieel  
 

 
Aard van het erfgoed  

 
Audiovisueel materiaal (Bewegend beeld).  
Voor archiefmateriaal is de collections review toolkit minder geschikt of dient hij te worden 
aangepast. De toolkit vertrekt immers van een fysieke opslagplaats als “review unit” 
(onderzoekseenheid).  
 
 

 
Beschikbare tijd 

 
De collections review toolkit is ontworpen om te gebruiken in een relatief kleine periode met een 
klein, toegewijd team. Over de significance assessment toolkit maakt de tool geen statements over 
benodigde tijd. 
 
 

 
Registratiegraad/graad van waardering 

 
Significance assessment toolkit: Stuk, deelcollectie en collectie 
Collections review toolkit: Stuk, deelcollectie en collectie, maar in de praktijk enkel op stuk (zie 
onder bij zwakke punten). 
geen vermeldingen over de regstratiegraad 



     
 
 

 
 
 

 
Volume 

 
Variabel. Grote volumes (in theorie) mogelijk. 
 
 
 
 
 

 
Sterke punten 

 
• De tool is laagdrempelig. Het gebruik ervan is gemakkelijk eigen te maken. 
• Duidelijke keuze voor een collectiebeheerperspectief. 
• Splitsing van significance assessment en collection review maakt dat de twee processen 

volgens een eigen logica kunnen plaatsvinden. 
• Invuldocumenten ter beschikking. 
• Criteria worden concreet gemaakt door tientallen voorbeelden, specifiek toegespitst op 

audiovisueel materiaal. 
• Geen tegenspraak met de basisnormen (zie onder) 

 
 
Zwakke punten 

 
• De toolkit vernoemt de organisatie van het waarderingsproces, maar gaat hier niet 

voldoende diep op in. In die zin biedt de tool m.b.t. de basisnormen onvoldoende (zie 
onder) 

• Volledige voorbeelden zijn niet meer online te vinden, maar opgenomen in de toolbox van 
FARO.  

• De collections review toolkit vertrekt vanuit het bepalen van “review units”, die 
naargelang de grootte en beschikbare tijd kunnen gaan van hele depotruimtes, tot leggers 
in een rek of filmspoel. Ieder review unit krijgt per criterium een score. Maar hoe groter je 
“review unit”, (kan ook een deelcollectie zijn) hoe minder relevant de score wordt. De 



     
 
 

leidraad die de tool geeft (De hoogste score voor gebruikspotentieel en de laagste voor 
collectierisico’s) biedt hier geen oplossing voor. 

• De “review units” worden bepaald aan de hand van fysieke opslagplaatsen (filmspoel, 
reklegger, depotruimte…).  

• Veel voorbeelden, maar weinig voorbeelden van toepassing in de praktijk. 
• Geen verwijzingen naar geraadpleegde literatuur. 
• De criteria die de toolkit gebruikt zijn erg algemeen en moeten nog verder zelf bepaald 

worden. Via de voorbeelden geeft de tool daar wel aanzetten toe. 
 

Invuldocumenten/sjablonen 7 invuldocumenten 
 
 
 
 
 
 

Vergelijking met de basisnormen 
 

 
Basisnormen Stelling 1: waarderen doe je met 
voorkennis:  
 

 
• Aanleiding + vraagstelling: Geen expliciete vermelding. Er wordt voornamelijk uitgegaan 

van collectiebeheer. 
• (Voor)kennis: Niet conform de minimumnormen. De toolkit gaat ervan uit dat informatie 

tijdens het proces wordt verzameld (blz. 6). De collection review toolkit vermeldt er 
helemaal niets over. 

 
 
Basisnormen stelling 2: waarderen is een 
project 
afbakening 
 

 
• Scope: Belang van “afbakening” is nergens omschreven. “Context” wordt opgenomen via 

de term “perspectieven” in het “significance assessment grid” (blz. 6). Geen vermelding 
van projectfasering of -plan. 

 



     
 
 

 
Basisnormen stelling 3: waarderen doe je niet 
alleen 
 

 
• Trajectbegeleider, kernteam, klankbordgroep, belanghebbenden: Belang van kerngroep en 

extern advies wordt onderkend (blz. 11). Geen vermelding van trajectbegeleiders of 
“belanghebbenden”. De manier waarop deze groepen kunnen worden betrokken is niet 
verder uitgewerkt. 

 
 
Basisnormen stelling 4: waarderen doe je met 
een brede blik 
 

 
• Criteria: De toolkit gaat uit van (algemene) criteria (blz. 6, blz. 13, blz. 14), maar gaat er 

niet op in over hoe deze verder kunnen worden uitgewerkt, al geeft het enkele aanzetten 
via voorbeelden. Sociaal-maatschappelijke criteria heeft de tool niet. De sociaal-
maatschappelijke component wordt wel meegenomen via het perspectief 
“Community/Group”, maar het is onduidelijk hoe dit dan in de praktijk kan worden 
toegepast. (blz. 8) 

 
 

 
Steling 5: waarderen is een middel voor een 
beargumenteerd cultureelerfgoedbeheer/-
beleid 
toepassingen/actiepunten/waardenstelling 
 

 
• Waarderingsrapport: De toolkit heeft een model  en een sjabloon voor statement of 

significance (blz. 9) uitgewerkt en een collection review datasheetnaar het model van 
Reviewing Significance 2.0 (blz. 18) 

 
Stelling 6: waarderen is een transparant en 
verantwoord proces 
communicatie 

 
• Documentatie: De toolkit gaat hier niet op in. 
• Communicatie: De toolkit gaat hier niet op in. 

 
 

 

 


