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Deze workshop is geschikt voor:
● Leden van historische verenigingen die collecties beheren en medewerkers en

vrijwilligers van collectiebeherende musea. Andere instellingen zijn welkom maar hou
er dan rekening mee dat het wel een erg museaal verhaal is.

● U bent net gestart met collectieregistratie en nog niet bekend met de standaarden
voor het registreren of hoe de velden in uw collectiebeheersysteem ingevuld zouden
moeten worden

● U wilt uw kennis over standaarden voor collectieregistratie opfrissen
● U bent benieuwd naar het Termennetwerk - AAT en RKD Artists - en hoe u dit kunt

gebruiken bij het registreren van collectie
● Uw museum heeft zich net aangemeld bij het Museumregister om geregistreerd

museum te worden of uw museum wordt binnenkort herijkt door het Museumregister
en u wilt uw kennis over de verplichte velden voor het Museumregister even
opfrissen

Meenemen:
● Pen en papier is voldoende. De presentatie krijgt u na afloop toegestuurd dus het is

vooral voor eigen notities.
● U mag, maar dit is niet verplicht: een laptop met uw eigen collectieregistratiesysteem

meebrengen – zoals Adlib Windows of Axiell Collections
● U mag, dit is ook niet verplicht, een object of rekwisiet uit uw collectie meebrengen

om mee te oefenen met registreren. De workshopgever neemt ook voorwerpen mee,
maar wellicht is het fijn om met een eigen object te beginnen.

Inhoud workshop
Steeds vaker wordt de inhoud van het collectieregistratiesysteem gebruikt om online
collectiepresentaties te maken of gegevens uit te wisselen met collega instellingen om
samen – al dan niet online – verhalen te vertellen. Dat vraagt om meer publieksvriendelijke
collectieregistratie. Daarnaast wilt u natuurlijk ook dat uw gegevens op orde zijn,
bijvoorbeeld voor het Museumregister. Tijdens deze workshop gaat u aan de slag met het
registreren van objecten, volgens (inter)nationale museumstandaarden en richtlijnen van de
NDE. We behandelen de velden van de Minimale registratie (noodzakelijk voor het
Museumregister) en de Basisregistratie zodat u ook met de collectie naar buiten kunt treden.
U krijgt tips en trucs voor het gebruiken van (online) hulpmiddelen bij de collectieregistratie
en we oefenen met het toekennen van trefwoorden en persoonsnamen met behulp van
online thesauri van het Termennetwerk, zoals de Art & Architecture Thesaurus en RKD
artists. Het maken van publieksvriendelijke beschrijvingen van uw collectie is na afloop
gesneden koek!


