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Naam toolkit 

 
Significance 2.0 A guide to assessing the 
significance of collections, Collections Council of 
Australia, 2009 
 
 
 

 
Korte omschrijving: doelstelling, uitgangspunt 
 
 
 

 
Deze handleiding zet de principes van het 
Burra-Charter om naar de praktijk. Het is 
tegelijk een handleiding en de theorie waarop 
nagenoeg alle andere tools (cultureel erfgoed) 
zijn gebaseerd. De tweede versie is geschikt om 
te waarderen op object-, deelcollectie- 
collectie- en crosscollectieniveau.  
De handleiding is rijk geïllustreerd met 
praktijkvoorbeelden.  
 

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

     
Methode 
stappenplan 
praktijkvoorbeeld  
 
 

 
Aanleiding/vraagstelling : aankruisen, 
combinatie mogelijk 

 
Collectiebeleid (collectieplan, collectieprofiel, 
missie) 
collectiebeheer: (behoud, digitaliseren, 
conserveren, risico-analyse) 
ontwikkelpotentieel: onderzoekswaarde, 
publiekswerking, educatieve waarde 
 

 
Aard van het erfgoed  

 
Collecties in musea, maar ook archieven en 
erfgoedbibliotheken 
 
 

 
Beschikbare tijd 

 
P 14: niet specifiek 
afhankelijk van de voorkennis van het 
object/deelcollectie/collectie 
advies: vooraf geschiedenis en herkomst van 
het object al zijn gekend 
Bij weinig kennis: focus op objecten die al 
voldoende gekend zijn 
waarderen in dagelijkse werking introduceren 
(registratie, aanwerving,…) 



     
 
 

 
Registratiegraad/graad van waardering 

 
Cf hierboven beschikbare tijd: maar registratie 
geen absolute voorwaarde om te kunnen 
waarderen 
 

 
Volume 

 
Niet vermeld 
 
 
 
 

 
Sterke punten 

 
- heldere uitwerking van de methode 
- rijk geïllustreerd met waardenstellingen en 
met voorbeelden op objectniveau; deelcollectie 
of collectieniveau 
- herkomst en context duidelijk omkaderd 
- misverstanden rond waarderen helder 
uitgelegd 
  

 
Zwakke punten 

 
- proces niet duidelijk 
- te weinig sturing, geen invuldocumenten: kan 
evengoed als sterk punt worden gezien 
- vooral sterk als theorie, basis, minder als 
handleiding 
- teveel omkadering in de inleiding die intussen 
achterhaald is   
- links naar deel 6: Significance in action: 
werken niet meer 
 

 
Invuldocumenten/sjablonen 

 
Geen, enkel stappenplan 
geen scores: tegenkanting  
geen vragenlijst 
 

 
 

Vergelijking met de basisnormen 
 
 
 
 
Basisnormen Stelling 1: waarderen doe je met 
voorkennis:  
 

 
- aanleiding/vraagstelling: Significance werkt 
resoluut niet met een aanleiding/vraagstelling, 
enkel met Actions (= toepassing in de 
basisnormen). 
- kennis van de erfgoedgehelen, 
erfgoedelementen, achtergrond, huidige 



     
 
 

gebruik, context: weinig informatie hierover (p 
14) 
 

 
Basisnormen stelling 2: waarderen is een 
project 
afbakening 
 

 
- projectplan op basis van vier fases: niet aan 
bod, startpunt is waardering 
- context omschrijven: uitgebreid aan bod en 
duidelijk geïllustreerd: p 32-37 
 

 
Basisnormen stelling 3: waarderen doe je niet 
alleen 
 

 
functies van 
- trajectbegeleider 
- klankbordgroep 
- kernteam 
- belanghebbenden: niet 
 
vermeld (p 13): mening van anderen 
(gemeenschap, andere collectiebeherende 
organisaties) noodzakelijk 
geen info over de aanpak ervan 
p 13: aanpak bij conflicterende meningen 
 

 
Basisnormen stelling 4: waarderen doe je met 
een brede blik 
 

 
bepalen criteria 

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

 
komt meerdere keren ter sprake in de inleiding: 
doel, toepassing 

 
Stelling 6: waarderen is een transparant en 
verantwoord proces 
communicatie 

 
Niet uitgewerkt 

 

 

 


