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Naam toolkit 

 
Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen. 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, mei 2013 
 
 

 
Korte omschrijving 

 
Handleiding voor het waarderen van museale collecties afgeleid van 
Signficance 2.0.  
Stappenplan in 6 stappen 
invuldocumenten 
praktijkvoorbeelden 
 

 
Gebruik 

 
Stappenplan 
praktijkvoorbeeld 
 

 
Aanleiding/vraagstelling 

 
Collectiebeleid 
collectiebeheer 
publiekswerking 
 

 
Aard van het erfgoed  

 
Verschillende types collecties: (kunst-) en (cultuur-)historische, 
volkenkundige, natuurhistorische, technische, academische, 
maritieme… 
 

 
Beschikbare tijd 

 
Eventueel een traject verkorten door objecten te bundelen of door 
vooraf een selectie voor te stellen. 
 

 
Registratiegraad/graad van 
waardering 

 
Verschillende niveaus: individuele objecten, deelcollecties en totale 
collecties. 
Voorbeelden gaan doorgaans uit van een hoge registratiegraad. Is 
wellicht niet altijd nodig. Afhankelijk van de aanleiding, bijvoorbeeld bij 
een verhuisactie kan het “cultuurhistorische” eventueel achterwege 
blijven, voor een presentatie is bijna alles noodzakelijk. 
 

 
Volume 

 
Gaat uit van een grote groep die eventueel de taak verdeelt in de zin 
dat bijvoorbeeld het “soort” objecten samen als een deelcollectie 
gewaardeerd worden door een “gespecialiseerd” team. De specialisten 
worden zo efficiënt ingezet. 
 

 
Sterke punten 

 
Methodiek werd door verschillende musea ontwikkeld 
Mooie publicatie 
Geschikt voor alle soorten collecties: p. 4-5 en p. 8 
Een waardering is een momentopname: p. 5 
De stem van het publiek telt mee: p. 5 



     
 
 

2 
 

Wie waardeert… goede suggesties: p. 10 
Woordenlijst: p. 58-59 
Sprekende voorbeelden (7 interviews) 
Waarderingsformulier: interessant vraag naar economische waarde… 
genereert object/ collectie inkomsten? (bijvoorbeeld aanleiding is het 
aanmaken van postkaarten) 
 

 
Zwakke punten 

 
Publicatie is wellicht te uitgebreid: 63 pagina’s is niet handzaam. 
Waarderingsformulier: per object 
Referentiekaderformulier: lijst werken. 
* Kunnen deze twee formulieren niet worden samengevoegd?... 
Bij het waarderingsformulier staan: 
1. kenmerken: 1, 2, 3 en 4  
2. cultuurhistorisch: 1, 2 en 3 
3. sociaal-maatschappelijk: 1 en 2 
4. gebruik: 1 en 2 
5. aanvullend:  
6. referentiekader: 1 organisatie; 2 groep; 3 lokaal; 4 regionaal, 5 
nationaal en 6 internationaal. 
Op die manier kan er gewerkt worden met 1 formulier per object/ 
ensemble/ deelcollectie. De weging is niet altijd nodig of gewenst: door 
het referentiekader in te vullen komt men automatisch op een 
“gradatie”. 
* Het lijkt handiger om termen te kunnen aanvinken. Dit werkt veel 
sneller en kan ook vlugger verwerkt worden in bijvoorbeeld 
eindconclusies, rapportage… 
 

 
Invuldocumenten/sjablonen 

 
Zie zwak punt: Referentiekaderformulier: lijst werken. 
Kunnen deze twee formulieren niet worden samengevoegd?... 
De criteria en bijbehorende hulpvragen zijn heel compact, misschien is 
het nodig die toch meer uit elkaar te halen. (is ook zwak punt) 
 

 
Vergelijking met de basisnormen 

 
 
Basisnormen stelling 1: waarderen 
doe je met voorkennis 

 
Aanleiding en vraagstelling = cfr stap 1 p.11 
 
 

 
Basisnormen stelling 2: waarderen is 
een project 

 
Vier fasen = verschillende stappen 
 

 
Basisnormen stelling 3: waarderen 
doe je niet alleen 

 
= Wie kent waarde toe? p. 9 – 10  
Trajectbegeleider = neutrale gespreksleider… 
Team van belanghebbenden, deskundigen… (losser dan in de 
basisnormen vermeld) Sprekende voorbeelden (7 interviews) vullen de 
informatie aan. 
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Basisnormen stelling 4: waarderen 
doe je met een brede blik 

 
= stap 3 
De kenmerken (toestand, herkomst, zeldzaamheid) minimaal aan bod in 
de basisnormen 
 

 
Basisnormen stelling 5: waarderen is 
een middel voor een beargumenteerd 
cultureel-erfgoedbeheer en –beleid 
 

 
= stap 5 en 6 
Verwerking van de resultaten: p. 40; p. 52 
Eindresultaat is veeleer inhoudelijk beschreven 
 

 
Basisnormen stelling 6: waarderen is 
een transparant en verantwoord 
proces 

 
Komt niet apart aan de beurt, zit meer verwerkt in de voorbeelden 
 
In de basisnormen niet zo veel nadruk op de toestand van het object 
 

 

 

 


