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Doel 

De pilot Collectievoorbereiding stelt de requirements en criteria op voor het aanleveren en bundelen 

van collectiemateriaal in combinatie met een geografische bepaling, vanuit het perspectief van de 

collectiehouder. De kernvraag daarbij is: hoe kan ik meedoen en wat moet ik doen om mijn collectie 

aan te sluiten aan de E&L-infrastructuur? 

 

Doelgroep 

De pilot test de op te leveren producten voor deze doelgroepen: 

● wetenschap, onderzoek, overheid; 

● projectpartners, (regionale) erfgoedaggregatoren (zoals DimCon, Digitale Collectie Nederland, 

Europeana en mogelijk ook WieWasWie), erfgoedinstellingen en creatieve industrie. 

● belangenbehartiger WatWasWaar 

 

Scope 

● De pilot Collectievoorbereiding onderzoekt wat er nodig is of wat er nog gedaan moet worden 

aan de kant van de collectiehouder om zijn data aan te sluiten op E&L. 

● De pilot Koppeltooling levert weliswaar de technische specificaties vanuit het perspectief van 

de E&L-infrastructuur, maar wat betekenen die specificaties voor de collectiehouder? 

● De collectiehouders van het pilotteam Collectievoorbereiding bieden een collectie aan via een 

bestaande API. 

● De pilot doet onderzoek naar de content voor aansluiting op de E&L-infrastructuur. 

 

Randvoorwaarden 

Op deze pilot zijn de Algemene Pilotvoorwaarden E&L van toepassing. 

 

Out of scope 

● De technische beschrijvingen van de registratieprocedure maken deel uit van Pilot 3: 

Koppeltooling. 

 

Afhankelijkheden 

De pilot: 

● levert bruikbare collecties voor de pilot 3 Koppeltooling; 

● maakt gebruik van de interfaces van de pilot 3 Koppeltooling. 

Het pilotteam draagt samen met het E&L-projectteam zorg voor onderlinge afstemming tussen de 

pilotteams wat betreft deze afhankelijkheden, de lead hiervoor ligt primair bij de pilotleider. 

 

Deliverables 

Voor alle deliverables geldt dat de oplevering en disseminatie ervan door het pilotteam 

Collectievoorbereiding wordt uitgevoerd in een vorm en op een plaats die wordt aangegeven door het 

E&L-projectteam. 

1. De algemene pilotdeliverables, waaronder een pilotprojectplan. 

2. Inventarisatie van bronhouders en aggregatoren, thema's en collecties, met beschrijving van 

collectietypen en bijbehorende uitwisselingsprotocollen en formaten (zoals OAI-PMH, WMS, 

RDF, XML, CSV e.a.). 

3. Aanbevelingen voor het omzetten van aan te sluiten collecties naar linked data. 
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4. Handleiding of instructies voor collectiehouders hoe hun collectie voor te bereiden op 

deelname aan Erfgoed & Locatie. 

5. De pilot stelt een aantal usecases op die uitgangspunten voor deelname en aansluiting 

beschrijven. 

6. Levert informatie voor het vormen van businesscases voor de werkgroep Businessmodellen 

(E&L-werkpakket 03). 

 

Out of scope 

● Het samenstellen en opleveren van een content- en collectieplan 

 

Onderzoeksvragen en aandachtspunten 

● Hoe kan de bronhouder zijn aan te sluiten collectie omzetten naar linked data die minimaal 

voldoet aan de specificaties van E&L, zoals opgesteld in pilot 1 Infrastructuur en pilot 2 

Geovocabulaires? 

● Inventarisatie van collecties en thema's: welke erfgoedcollecties zijn gewenst en welke 

zinvolle bundels zijn mogelijk in aanbod van collecties aan gebruikers van E&L. 

● Wat zijn de wensen van de collectiehouders bij het aansluiten op E&L? Welke moeilijkheden 

voorzien zij daarbij? 

● Wat zijn de voorwaarden voor de beschikbaarstelling van collecties aan gebruikers van E&L en 

hoe hangt dit samen met de ontwikkeling van een nieuw exploitatiemodel? 

● Wat zijn de requirements voor API's die communiceren met de collectiehouders? 

● Wat zijn de wensen voor geografische en andere verrijking van de erfgoedcollecties? 

 

Collecties 

● WatWasWaar: minimaal de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 en bij voorkeur ook de 

Topografishe (Militaire) Kaarten. 

 

Pilotleider 

● Ralph Kits (DEN / Erfgoed & Locatie) 

 

Pilotteam en inzet personele uren 

● Hans Schraven (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) - 80 uur 

● Ronald Rommelse (Gemeentearchief Rotterdam) - 50 uur 

● Corinne Boeijinga/Guus van Veldhuizen (Gemeentearchief Rotterdam) - 50  

● Valentijn Gilissen (DANS/KNAW) - 50 uur 

● Arno Stam (Gelders Erfgoed) - 80 uur 

● Josefien Schuurman (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) - 40 uur 

● WatWasWaar (E&L-projectteam) 

 

Planning 

Milestones: 

● Voorbereidingsfase: oktober - december 2013 

● Uitvoeringsfase: januari - februari 2014 

● Conceptfase: maart 2014 

● Opleverings- en afrondingsfase: april 2014 
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Budget/matching 

● Inbreng totaal personele uren 350 uur. 

 

Meer informatie 

Zie www.ergoedenlocatie.nl/pilots voor de laatste versies van de hieronder genoemde E&L-

documenten. 

● Project Initiatie Document (PID) Erfgoed & Locatie (versie 30; d.d. 08-02-2013) 

● Algemene Pilotvoorwaarden E&L (versie 2.1; d.d. 13-02-2013) 

● Architectuurschema E&L (versie 3.0; d.d. 03-02-2014) 

 

http://www.ergoedenlocatie.nl/pilots
http://erfgoedenlocatie.nl/wp-content/uploads/2013/02/PROJECTINITIATIEDOCUMENT.pdf
http://erfgoedenlocatie.nl/wp-content/uploads/2013/09/AlgemenePilotvoorwaardenErfgoedEnLocatie-versie1.pdf
http://erfgoedenlocatie.nl/wp-content/uploads/2013/09/ErfgoedEnLocatieArchitectuurschema-versie1.pdf

