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Samenvatting 
De uitgangssituatie van de afstudeeropdracht was het schrijven van een 
digitaliseringbeleidsplan voor Teylers Museum. Waarbij in eerste instantie digitalisering alleen in 
de context van het maken van afbeeldingen en de logistiek van het digitaliseren en het koppelen 
van deze afbeeldingen aan de diverse databasesystemen werd gezien. 
Tijdens het vooronderzoek en diepteonderzoek groeide de afstudeeropdracht verder uit. Het 
werd duidelijk dat digitalisering van de museumobjecten niet los is te zien van de registratie van 
deze objecten en ook niet los kan staan van het CT beleid dat het museum hanteert. 
 
Huidige situatie 
Op dit moment zijn er vijf verschillende databases in het museum voor de registratie van de 
verschillende museum collecties. De verschillende afdelingen zitten tevens in verschillende 
digitalisering- en registratiefases. 
I.v.m. de beschikbare tijd voor het implementatieonderdeel is er gekozen om alleen in de diepte 
te kijken naar de collectie fysische instrumenten en de ander collecties minder diep uit te 
werken. Voor deze collectie is een gedetailleerder implementatieplan opgesteld en is er een 
database gebouwd in Adlib. (zie achterin dit rapport) 
 

 
 
Onderzoek 
Er is uitgebreid onderzoek gedaan voordat het beleidsplan geschreven is. 
Het onderzoek is ingedeeld in diverse deelproblemen, die verder zijn uitgewerkt in aanpak, 
bevindingen en adviezen. Zie hieronder de deelproblemen die bekeken zijn tijdens deze fase: 

 Deelprobleem 1: Informatie 
 Deelprobleem 2: Ontsluiting 
 Deelprobleem 3: Gebruikers 
 Deelprobleem 4: ICT en andere technische aspecten 
 Deelprobleem 5: Risicobeheersing 
 Deelprobleem 6: Projectmatige organisatorische zaken 

Tijdens het onderzoek zijn deze deelproblemen nader bekeken, hieruit kwam naar voren dat de 
situatie bij Teylers Museum niet uniek is in Nederland, bij meer musea is registratie en 
digitalisering nog in ontwikkeling. 
Ook internationaal is dit nog in ontwikkeling, vandaar dat er gekozen is voor een gefaseerde 
eindoplossing waar bij tussentijdse ontwikkelingen indien noodzakelijk nog mee genomen 
kunnen worden. 
 
Conclusies 
- Digitalisering is niet los te zien van registratie. 
- Bij de verschillende afdelingen zit Teylers Museum in een andere fase qua digitalisering en 
   registratie. 
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- Er is veel diversiteit in het gebruik van metadata bij de verschillende afdelingen. 
- Er wordt gebruik gemaakt van diverse database systemen, waardoor de toegang tot de 
informatie bemoeilijkt wordt intern. 
- De interne database informatie is nog niet gekoppeld met het internet, er is maar een beperkte 
hoeveelheid collectie informatie toegankelijk voor extern publiek. (per collectie 25 objecten) 
- Op dit moment is digitalisering en registratie nog erg in ontwikkeling in de museale wereld. 
- De fotografie afdeling is technisch goed op de hoogte van de ontwikkelingen die er zijn. 
- Er is een beperkte hoeveelheid mankracht en geld voor het digitaliseren en registreren van de 
collecties. 
- De methode van back-ups voor de moederbestanden van de foto’s is momenteel niet 
optimaal. 
- Er is nog geen gebruikersonderzoek gedaan naar wat voor wensen gebruikers o.a. hebben 
om informatie op het internet te raadplegen. 
- De toegang tot de informatie in de diverse databases is op dit moment niet vanaf elke 
werkplek mogelijk. 
- Momenteel weinig multimedia informatie bij de objecten op zaal, staat in een aparte computer 
zaal. 
 
Aanbevelingen 
- Het maken van een informatie analyse om te kijken welke metadata er bij de diverse collecties 
  gelijk zijn. (hiervoor is wel een opzet gemaakt met drie metadata velden als voorbeeld). Dan 
  kunnen in ieder geval de tags gelijk getrokken worden. 
- Gefaseerd over gaan naar één database systeem, er is hierbij gekozen voor Adlib. 
- Alle collecties door blijven gaan met registreren. 
- Gefaseerd digitaliseren, i.v.m. bezetting van de fotografie afdeling kan dit niet voor alle 
  collecties in één keer. 
- Gefaseerde een gecontroleerd vocabularium invoeren eerst per collectie en later op termijn 
  deze gecontroleerd vocabulariumlijsten koppelen, de ontwikkelingen op dit gebied zijn gaande 
  hierdoor wordt dit op termijn mogelijk (gezien bij de Amsterdam Cultural Heritage Exchange Day, op 30 
  maart 2006) 
- Nog onderzoek doen of ook numismatiek naar Adlib over kan gaan. 
- Verbeteren van het back-up systeem van de moederbestanden (foto’s) 
- Het is handig als de verschillende afdelingen een afspraken maken over de methode waarop 
  zij de objecten registreren voor velden die gelijk zijn bij de diverse afdelingen. 
- Gebruik gaan maken van een webserver / service laag, hierdoor kan: 

- De informatie die nu op het internet staat verder uitbreid worden i.v.m. de mogelijkheid 
dat er informatie te halen is uit de interne databases. 

-     Hierdoor kan de toegang tot de informatie intern beter benaderd worden. 
-     Is het mogelijk om de userinterface mogelijkheden op het internet te voorzien van een         

keuze mogelijkheid zodat b.v. oudere andere informatie kunnen raadplegen dan 
jongeren. 

- Door gebruik te maken van PDA’s kan de informatie direct naast de objecten bekeken worden, 
  zonder dat er ingrijpende veranderingen in de tentoonstellingszalen hoeven plaats te vinden. 
 
Resultaten van de aanvang van de implementatie van de adviezen: 
- De gedachte dat digitalisering en registratie per collectie bekeken dient te worden is tijdens 
  deze afstudeerstage bij Teylers Museum verandert. Het wordt nu meer in de breedte 
  aangepakt terwijl het eerst per collectie in de diepte werd bekeken. 
- Voor de collectie fysische instrumenten: 

- is een demo gemaakt in Adlib. 
- Hierin is de basis registratie van de fysische instrumenten opgenomen. 
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- Tevens is er een technische- en theoretische datadictionary opgesteld voor 
     deze collectie. 

- is een ontwerp gemaakt voor een user interface voor de restauratiemodule voor 
de fysische instrumenten. 
 
- Voor de collectie Paleontologie – mineralogie: 

- Is de systeembeheerder een database demo aan het maken in Adlib. 
- Niet collectie gebonden foto’s: 

- Voor foto’s van het gebouw en evenementen heeft de systeembeheerder 
  een database gemaakt in Adlib. 

- Er ligt een faseringsplan voor alle collecties wanneer er gedigitaliseerd kan worden, dit geldt 
  voor de bibliotheek collectie, de fysische instrumenten collectie, de kunstcollectie, de 
  numismatiek collectie en de paleontologie en mineralogie collectie. 
- Er ligt een faseringsplan voor alle collecties wanneer er over gegaan kan worden naar Adlib, 
  dit geldt voor de collectie van de fysische instrumenten, de collectie paleontologie en 
  mineralogie en de collectie numismatiek. 
- Er ligt een faseringsplan waarin de voortgang van de tekstregistratie is opgenomen, dit is 
  opgesteld voor alle vijf de collecties. 
- Er ligt een faseringsplan waarin het invoeren van een gecontroleerd vocabularium voor alle 
  collecties is opgenomen. 
 
Inleiding 
Teylers Museum heeft een grote diversiteit aan collecties. Zoals: De bibliotheek met 
wetenschappelijke boeken en tijdschriften, de fysische instrumenten collectie, de 
kunstverzamelingen, de numismatiek collectie en de paleontologie en mineralogie collectie. 
Het Teylers museum heeft mij gevraagd om te onderzoeken hoe er omgegaan wordt met 
digitalisering bij hen in vergelijking met digitalisering bij andere musea met gelijksoortige 
collecties. 
 
Huidige situatie 
Op dit moment zijn er verschillende databases in het museum voor de registratie van de 
verschillende museum collecties. In deze databases wordt verschillend omgegaan met 
informatie 
registratie. De verschillende afdelingen zitten tevens in verschillende registratiefases. 
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huidige situatie 
gepland: 

planning 
voor. 

 
 
Ik zelf ben begonnen met de implementatie van een nieuwe database voor de fysische 
instrumenten. 
Andere afdelingen zijn zelf begonnen met de implementatie naar aanleiding van dit rapport. 
Voor deze afstudeeropdracht is er geen eigen budget vastgesteld. Naar aanleiding van de 
adviezen en besluiten die genomen worden aan de hand van deze afstudeeropdracht wordt er 
verder gekeken of er subsidie voor de uitvoering van de geadviseerde punten aangevraagd kan 
worden of dat er misschien geld voor vrijgemaakt kan worden in de begroting van het komende 
jaar. (Er is subsidie aangevraagd bij Senternovem voor het opstellen van een informatieplan, 
heb ik in voorjaar 2008 begrepen, tevens is er een website gebouwd voor de Fysische 
instrumenten collectie waarop alle instrumenten terug te vinden zijn: 
http://instrumentenzaal.teylersmuseum.nl) 
 
Probleemstelling 
Wat voor veranderingen moeten er binnen de organisatie plaatsvinden om te komen tot het 
digitaliseren van alle collecties van het museum en hoe pakken we dit aan? 
Uit de gesprekken in het vooronderzoek bleek als voornaamste behoefte coördinatie van de 
digitalisering1. 
Dit is een taak van de Afdeling Bedrijfsvoering van het museum. Er is op dit moment, afgezien 
van de website ontwikkeling, nog geen digitaliseringbeleid of beleidsplan (stappenplan, tijdsplan, 
implementatieplan). 
In sommige collecties is een begin gemaakt met digitalisering. Dit gebeurt ad hoc en volgens 
verschillende benaderingen. Het digitaliseren en registratie van de verschillende collecties 
verkeert in verschillende stadia. 
De digitalisering- en registratieproblematiek is een probleem in de breedte binnen het museum. 
Verscheidende problemen zijn niet specifiek voor één collectie. 
De verschillen zijn ook per collectie apart in de diepte te bekijken, omdat er verschillende 
wensen liggen per collectie. Vandaar dat er gekozen is voor een algemeen onderzoeksrapport 
met hierin extra toelichting per collectie. 
 
Gewenste eindsituatie bekeken per collectie 
De Bibliotheek collectie 
o Interne ontsluiting: De bronnen die bij de kunstwerken genoemd worden een standplaatscode 
geven zodat deze niet tussen de bronnen van de collectie van de bibliotheek komen. 
De inhoud van de belangrijkste boeken digitaliseren zodat het zo aan publiek getoond kan 
worden, zoals b.v. de Ottens atlas 
o Gecontroleerd vocabularium: Eigen systeem, geen wens tot één groot systeem waarin de 
begrippen voor alle afdelingen zijn ingevoerd. 
o Web ontsluiting: de gehele catalogus 
o Methode van objecten presenteren: Inzoombaar, pagina’s omslaanbaar, mogelijkerwijs een 
koppeling aan een GIS systeem bij atlassen. 
o Beheer: Later naar kijken, niet in dit onderzoek mee genomen. 
o Behoud: Later naar kijken, niet in dit onderzoek mee genomen. 
 
1.Met het begrip digitalisering wordt hier bedoeld: het maken van afbeeldingen van de objecten van de verschillende 
museumcollecties. 
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De fysische instrumenten collectie 
o Interne ontsluiting: Het eerste idee was om de afbeeldingen koppelen aan huidig Foxpro 
database. Nu is het plan om deze database om te zetten naar Adlib. 
o Gecontroleerd Vocabularium: Eigen systeem 
o Web ontsluiting: De gehele catalogus (wel selecteren welke velden wel en welke niet extern 
vertoond mogen worden) 
o Methode van objecten presenteren: Betaplan: het laten zien van de Fysische instrumenten in 
werking, door ze te filmen en een ruimte waarin natuurkundige proefjes gedaan kunnen worden 
voor middelbare scholieren. 
o Beheer: Voor beheer geïnteresseerd in het gebruik maken van een bruikleenmodule 
o Behoud: Voor het onderhoud geïnteresseerd in het gebruik van een restauratie module 
 
De Kunst collectie 
o Interne ontsluiting: Willen dat er een server komt met meer geheugenruimte, waardoor het 
oproepen van de diverse records sneller gaat. 
Tevens is de wens dat alle computers op één soort operatingsysteem gaan draaien. Dit is nu 
nog niet het geval, waardoor niet alle databases op alle computers te benaderen zijn. 
o Gecontroleerd vocabularium: Eigen systeem, geen wens tot één groot systeem waarin de 
begrippen voor alle afdelingen zijn ingevoerd. 
o Web ontsluiting : De gehele catalogus 
o Methode van objecten presenteren: Inzoombaar maken van de afbeeldingen op het internet. 
o Beheer: Ja er wordt gewerkt aan het opzetten van een bruikleenmodule 
o Behoud: Ja er wordt gewekt aan het opzetten van een restauratiemodule 
 
De Numismatiek collectie 
o Interne ontsluiting: Afbeeldingen koppelen aan Filemaker Pro 
o Gecontroleerd vocabularium: Eigen systeem, geen wens tot één groot systeem waarin de 
begrippen voor alle afdelingen zijn ingevoerd. 
o Web ontsluiting: Een gedeelte van de catalogus, 
o Methode van objecten presenteren: Beiden kanten van de munt of penning gefotografeerd 
o Beheer: Later naar kijken, niet in dit onderzoek mee genomen. 
o Behoud: Later naar kijken, niet in dit onderzoek mee genomen. 
 
De Paleontologie- Mineralogie collectie 
o Interne ontsluiting: Database op termijn aanpassen of veranderen, zodat de 
doorzoekbaarheid beter wordt en er afbeeldingen aan de database gekoppeld kunnen worden 
o Gecontroleerd vocabularium: Eigen systeem, geen wens tot één groot systeem waarin de 
begrippen voor alle afdelingen zijn ingevoerd. 
o Web ontsluiting: Een gedeelte van de catalogus, dit i.v.m de grote hoeveelheid objecten. 
o Methode van objecten presenteren: Gewone foto’s, geen specifieke 3D wens 
o Beheer: Later naar kijken, niet in dit onderzoek mee genomen, pas na aanpassen van de 
database. 
o Behoud: Later naar kijken, niet in dit onderzoek mee genomen, pas na aanpassen van de 
database. 
 
 
 
Opbouw van het rapport 
Algemene deelvragen (vooronderzoek gerelateerd) 

 Deelprobleem 1: Informatie 
 Deelprobleem 2: Ontsluiting 
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 Deelprobleem 3: Gebruikers 
 Deelprobleem 4: ICT en andere technische aspecten 
 Deelprobleem 5: Risicobeheersing 
 Deelprobleem 6: Projectmatige organisatorische zaken 

 
Gewenst eindresultaat 
- Een rapportage met bevindingen op het gebied van digitalisering en registratie bij Teylers 
Museum en ook een overzicht hoe andere organisaties met deze problematiek om gaan. 
- Een overzicht van mogelijke veranderpunten op het gebied van digitalisering en registratie. 
- Op termijn: binnen de interne ontsluitingssystemen zijn de afbeeldingen gekoppeld. 
- Op termijn: is de website gekoppeld aan de interne databases, dit zijn de databases die voor 
de interne ontsluiting van de objecten gebruikt worden. Hiervoor zal een stappenplan opgesteld 
worden, waarin komt te staan hoe dit gerealiseerd kan worden. Bij dit stappenplan komen een 
tijdsplan en een implementatieplan, waarin deze processen gedetailleerder opgenomen worden. 
- Een demo database voor de fysische instrumenten in Adlib. 

 
Resultaten van de aanvang van de implementatie: 
- Er is een demo gemaakt voor de fysische instrumenten database in Adlib. 
Hierin is de basis registratie van de fysische instrumenten opgenomen. 
Er is een ontwerp gemaakt voor een user interface voor de restauratiemodule voor de fysische 
instrumenten. 
 
1. Aanpak van het onderzoek 
De onderzoeksvragen zijn afgeleid van de situatie die tijdens het vooronderzoek naar voren zijn 
gekomen. De onderzoeksvragen zijn stuk voor stuk beantwoordt, waarna uit de diverse 
informatie die verkregen is gekeken is wat voor Teylers Museum het meest passende was. 
Deze informatie is tussentijds steeds teruggekoppeld met de medewerkers van Teylers Museum 
waarvoor deze informatie van belang is. 
Gaande weg is het besef ontstaan dat de problematiek niet alleen bij het digitaliseren lag, maar 
ook bij de registratie en is er gekeken of het mogelijk was om ook hiervoor een haalbare 
passende oplossing te vinden. Deze oplossing is uitgewerkt in gedeelte implementatieplan voor 
het gehele Museum De bevindingen zijn verder uitgewerkt in een gedeelte bevindingen en in 
een gedeelte adviezen per deelvraag. Deze deelvragen zijn te vinden bij de resultaten van het 
onderzoek. 
  
Uitleg van de aanpak per onderzoeksmethode 
1. Ander musea in Nederland bezocht 
2. Literatuuronderzoek gedaan 
3. Websites van andere musea bekeken. 
4. Diverse handleidingen van Adlib bekeken 
5. Gesprekken met medewerkers van Teylers Museum gevoerd. 
6. De collecties bekeken in Teylers Museum zelf 
7. De collecties bij andere musea bekeken die bezocht zijn. 
8. De huidige databases voor de verschillende collecties bij Teylers Museum bekeken. 
9. Het jaarverslag geraadpleegd 
10. Informatie aanvragen bij Adlib 
11. Andere organisaties die zich bezig houden met digitalisering of registratie 
12. Lezingen 
 
Onderzoekmethodes die later nog toegevoegd zijn tijden het diepte onderzoek 
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13.Nagegaan of er al een gecontroleerde vocabulariumlijst bestaat voor fysische instrumenten. 
14.De handleiding van de database van Boerhaave bekeken 
15.Telefonisch prijzen na gevraagd bij Oracle, Filemakerpro en Tekstinfo. 
De uitgebreide versie van de aanpak van het onderzoek is te vinden in bijlage 1 (voor de 
opleiding) 
 
2. Adviezen per deelprobleem/oplossingsplan 
Algemene digitaliseringvragen 
 
- De meest ideale situatie is dat er met elkaar gezorgd wordt voor een eenduidige     

begripsvorming binnen de organisatie. 
- Dat er met elkaar gekeken wordt welke digitalisering- en registratieaspecten voor alle collecties 
  gelden en welke aspecten er specifiek zijn voor een bepaalde collectie. 
  Zodat zoals bij gewenst al beschreven er eenduidigheid is tijdens besprekingen. 
- Regelmatig met elkaar een vergadering hebben over digitalisering en registratie en met elkaar    

kijken waar verbeteringen en veranderingen doorgevoerd kunnen worden en elkaar op de 
hoogte houden wat er speelt bij andere afdelingen en in de organisatie. 

- Een stap die hier op kan volgen is een kennismanagementsysteem, nu is het tijdens mijn 
opdracht enkele malen voorgekomen dat informatie in eens uit een onverwachte hoek naar 
voren kwam omdat het niet algemeen bekend was. 

- Ik adviseer om met elkaar, één keer per maand om de tafel te gaan zitten en het over de 
  implementatie van dit advies te spreken en om de voortgang met elkaar te communiceren. 
  Om zo gezamenlijk de toegankelijkheid van de registratie van de museumobjecten te    

verbeteren. 
 
Adviezen Bibliotheek 
Als bijzondere boeken inhoudelijk gedigitaliseerd zijn kunnen ze bijvoorbeeld vertoond worden 
op het internet, of gebruikt worden in zaal i ( de zaal met computers die in het museum is), of 
gebruikt worden bij andere multimedia toepassingen, zoals b.v. een audiovisuele tour door het 
museum met behulp van een palmtop. 
 
Adviezen Fysische instrumenten 
Nagaan of het mogelijk is om een nieuwe database te maken in Adlib, zodat hier in de toekomst 
ook de filmpjes aan gekoppeld kunnen worden. Het is mogelijk om aan Adlib filmpjes te 
koppelen, (dit is in de demo toegepast) het is een kwestie van een link maken naar het filmpje 
toe, net zoals de fotokoppelingen worden gemaakt. 
 
Adviezen Kunstverzamelingen 
- Concrete plannen om de kunstcollectie op een andere manier aan het publiek te tonen zijn er 
  niet. Wat leuk kan zijn is om het publiek een kunstselectie te laten maken als ze door het 
  museum lopen en die ze invoeren in een PDA,  zodat ze thuis aan familie en vrienden nog een 
  keer hun kunstselectie kunnen laten zien via een persoonlijke inlogcode op het  internet. 
- Een ander idee is om kinderen of volwassenen hun emoties, of gedachten bij een bepaald 
  kunstwerk te laten beschrijven, door gebruik te maken van een  reactieformulier op de website 

van Teylers museum. 
- Een laatste idee is zie uitgewerkt bij het gedeelte bibliotheek, om een kaart te hebben waarop 
  je kan klikken en dan krijg je een kunstwerk dat met die plaats te maken heeft naar voren, b.v. 
de plaats waar het schilderij gemaakt is of de woonplaats van de kunstenaar.   
 
Adviezen Paleontologie 
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Op termijn kijken of deze collectie ook naar Adlib kan, ook goed de ontwikkelingen in de gaten 
houden van Naturalis, zij zijn namelijk bezig met het opstellen van een gecontroleerd 
vocabularium. 
 
Adviezen Numismatiek 
De munten worden in de zomer van 2006 gedigitaliseerd en gekoppeld aan Filemaker pro. 
Er wordt later nog gekeken of deze collectie ook mee gaat naar Adlib of dat het database 
systeem dat het Geldmuseum gebruikt gehanteerd gaat worden. 
 
Adviezen voor andere doeleinden waarbij digitalisering handig kan zijn 
- Zo kan er beter in de gaten gehouden worden hoe het met het verval van de objecten is, b.v. 
  bij een barst in de olieverflaag van een schilderij, zo kan bekeken worden of de scheur in de 
  loop der tijd erger wordt en het object voor restauratie in aanmerking komt. 
- De objecten zelf hoeven minder vaak geraadpleegd te worden, als er een tentoonstelling 
  opgesteld wordt kan er eerst in de computer naar de afbeeldingen van de objecten gekeken 
  worden, waardoor er op die manier al een voorselectie van de objecten gemaakt kan worden, 
  waardoor de objecten minder vaak geraadpleegd hoeven worden. 
 
Deelprobleem 1 Informatie 
 
Ik adviseer om de interne database informatie te koppelen aan de informatie die aangeboden 
wordt via het internet, dit d.m.v. het gebruik maken van een Web Server. 
Dit idee wordt af en toe minder enthousiast benaderd i.v.m. het gevoel dat dit niet veilig genoeg 
is qua hackers en andere mensen die toegang willen krijgen naar de interne informatie. 
Op dit moment wordt de database van de website los onderhouden van de interne databases. 
Een andere oplossing hiervoor is dat er d.m.v. een tapestreamer of een ander 
overdrachtsmiddel één keer per half jaar de informatie die intern aan de databases is 
toegevoegd ook aan de database voor het internet kan worden toegevoegd. 
De informatie kan op het internet geplaatst worden terwijl er nog aangewerkt wordt, hier worden 
de records die klaar zijn al vertoond en de andere records worden er dan steeds verder aan 
toegevoegd, dit kan op de website er bij geschreven worden dat de informatie steeds verder 
uitgebouwd wordt. Als er niet op deze manier gewerkt wordt dan duurt het jaren voordat er meer 
informatie op het internet vertoond wordt. Op dit moment staan er per collectie 25 objecten op 
de website (situatie in 2006). 
 
Deelprobleem 2 Ontsluiting 
 
Informatie die de bruikleen tussen verschillende musea vereenvoudigd worden, door dat de 
informatie over de verschillende objecten eenvoudiger via het internet raadpleegbaar is, hierdoor 
is voor andere musea of organisaties beter bekend wat een museum heeft, is erg nuttig om op 
het internet te plaatsen. 
Informatie wat voor het grote publiek interessant is en voor wetenschappers, kan ontsloten 
worden via het internet. 
 
De dienstverlening van het museum dient mee te groeien met het publiekelijk maken van de 
informatie, want het publiek zal eerder een verzoek doen om objecten te komen bekijken of 
vragen waar een object te vinden is, omdat zij dit van tevoren op het internet bekeken hebben. 
Dit kan lastig zijn als een object niet in de openopstelling raadpleegbaar is, maar in het depot 
ligt. 
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De kans dat er meer verzoeken binnen zullen komen om b.v. boeken in te zien wordt groter als 
de catalogus op het internet publiekelijk wordt gemaakt. 
Specifieke informatie over de waarde van objecten en de exacte standplaats van objecten 
kunnen beter niet op het internet bekend gemaakt worden, dit is te gevoelige informatie. 
Voor alle collecties geldt dat het, het praktisch is om eerst de objecten op zaal te fotograferen 
als daar de gelegenheid zich daar voordoet. Dit zijn ook de afbeeldingen die prioriteit hebben om 
op het internet te plaatsen. 
Op het moment dat een zaal gerestaureerd gaat worden is het handig om dan te gelijkertijd de 
foto’s te maken van de objecten. Tussentijds kunnen de belangrijkste objecten uit depot 
gefotografeerd worden. Zie Excel schema implementatieplan, bijlage 3 
 
Adviezen Paleontologie-Mineralogie 
Van deze collectie zullen eerst de objecten op zaal gefotografeerd worden omdat er veel 
objecten in depot te vinden zijn en er een keus gemaakt dient te worden van welke van deze 
objecten een afbeelding gemaakt wordt, als de afbeeldingen op zaal zijn gemaakt zullen er 
objecten uit depot gefotografeerd worden. 
In Foxpro is bij de paleontologie en mineralogie database nog geen ruimte vooraf gecreëerd om 
plaatjes in de user interface te vertonen, dit is op dit moment nog niet erg omdat er nog geen 
afbeeldingen gemaakt worden, op termijn wordt dit wel een probleem want dan wil de gebruiker 
intern en ook de gebruiker extern wel afbeeldingen bij de tekstregistratie. Ook hiervoor geldt 
dezelfde oplossing als bij de fysische instrumenten hierbij kan de foxprodatabase aangepast 
worden of de hele collectie kan in Adlib museum gezet worden waarbij ook gelijk meerdere 
afbeeldingen per record gekoppeld kunnen worden.  
 
Adviezen Bibliotheek 
In Adlib bibliotheek (dit is de huidige database) kunnen meerdere afbeeldingen aan één record 
gehangen worden. Dit is dus geen probleem, er kan hiermee goed gewerkt worden als er b.v. 
een boek wordt gedigitaliseerd waarin meerdere afbeeldingen zijn opgenomen. 
 
Adviezen Fysische instrumenten collectie 
In Foxpro fysische instrumenten is er op dit moment ruimte voor één afbeelding per record 
voorbereid in de user interface. Dit is lastig omdat van sommige objecten misschien meerdere 
afbeeldingen gemaakt worden om zo’n object beter te laten zien. Dit probleem kan opgelost 
worden door deze collectie ook in Adlib museum te zetten, of door de Foxpro database aan te 
passen. Dit is een webpagina geworden: http:instrumentenzaal.teylersmuseum.nl 
 
 
Adviezen Kunstverzamelingen 
In Adlib museum (dit is de huidige database) kunnen meerdere afbeeldingen aan één record 
gehangen worden. 
Dit is dus geen probleem, er kan hiermee goed gewerkt worden als er van één schilderij b.v. 
meerdere afbeeldingen gemaakt worden, b.v. een afbeelding hoe het schilderij in de ruimte 
hangt ten opzichte van zijn omgeving en het schilderij als het op zich zelf staat. 
 
Adviezen Numismatiek 
In Filemaker (dit is de huidige database) kunnen meerdere afbeeldingen per record gekoppeld 
worden, in de user interface is ruimte voorbereid per record om de voorkant en de achterkant 
van een munt of penning te laten zien. Dit is voor munten en penningen over het algemeen 
voldoende. 
 
Deelprobleem 3 Gebruikers 
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Er moet nog een gebruikersonderzoek naar de informatiebehoefte van de klanten plaats vinden, 
dit is tijdens deze afstudeerstage niet haalbaar geweest, i.v.m. de beschikbare tijd. 
Voor scholieren van de basisschool zal informatie op een andere manier aangeboden worden 
dan voor wetenschappers. 
Voor wetenschappers is het van belang om te weten wat voor objecten er in het museum te 
vinden zijn en te raadplegen zijn als zij bezig zijn met onderzoek. Als ze het object nader willen 
onderzoeken kunnen ze naar het museum komen om het te bekijken. Voor scholieren kan het 
interessant en leuk zijn om wat uitgebreider informatie te krijgen op het internet. 
Het niveau is ook heel verschillend tussen een kind van b.v. 6 jaar oud of een kind van 15 jaar 
oud of een wetenschapper. 
Dit probleem kan opgelost worden door gebruik te maken van inlog accounts per doelgroep. 
Of d.m.v. aparte pagina’s per doelgroep. Het mag allemaal wat interactiever, wat avontuurlijker, 
levendiger. Gebruikers willen mee leven en mee voelen in de achtergronden van de objecten. 
Dit kan door gebruik te maken van discussieforums (als een museum voldoende personeel heeft 
om ook af en toe mee te doen aan de forums), of door puzzels en spelletjes. 
Wat betreft de afbeeldingen willen gebruikers interactie, avontuur en aan de andere kant ook 
rust op het scherm. Er zal per collectie gekeken dienen te worden wat het beste is om te doen. 
Ook hiervoor zou ook nog een gebruikersonderzoek uitgevoerd kunnen worden. 
 
Zie hieronder de uitwerkingen van de mogelijkheden met de afbeeldingen per collectie, op dit 
gebied: 
 
Adviezen Bibliotheek 
Hieronder volgen enkele ideeën wat er met de atlas van Ottens gedaan kan worden als deze 
atlas gedigitaliseerd wordt. 
 
Idee 1: Het creëren van een inzoom mogelijkheid bij een afbeelding. 
Dit zou gedaan kunnen worden door een selectie vak over de kaart te laten lopen, waarmee een 
stuk van de kaart geselecteerd kan worden, waarna dit stuk ingezoomd wordt. 
Vervolgens zou er dan extra informatie over zo’n plaats kunnen verschijnen. 
Idee 2: Bladzijden omslaan baar maken, d.m.v. een klik op een knop, deze knop buiten het 
kaartoppervlak plaatsen, zodat de informatie die op de kaart staat niet verloren gaat. 
Dit concept is al uitgeprobeerd en kan verder uitgewerkt worden. 
Idee 3: Reis door Europa, klik op de kaart en er verschijnt informatie over een bepaald gebied, 
informatie dat op de website te vinden is. 
 
Adviezen Fysische instrumenten 
Hier wordt aan gewerkt, hierbij is het idee dat de instrumenten in werking gefilmd worden 
waardoor de werking vertoond kan worden. 
 
Adviezen Kunstverzamelingen 
Hierbij kan het leuk zijn als bezoekers van het museum bij een kunstwerk in een schrift kunnen 
schrijven wat ze van een kunstwerk vinden of dat zij dit op het internet kunnen invullen op een 
formulier bij een kunstwerk, zodat bezoekers de ervaringen van het museum bezoek met elkaar 
kunnen delen. De kunstafbeeldingen kunnen op het internet op dit moment nog niet ingezoomd 
worden, dit lijkt mij wel een interessante optie om nader te bekijken. 
 
 
 
 
Adviezen Numismatiek 
De numismatiek collectie dient in ieder geval tweezijdig opgenomen te worden. 
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Paleontologie-Mineralogie 
Het gebruik maken van een tijdslijn, of een landkaart en als je daar op klikt komt er informatie 
over fossielen en mineralen te voorschijn. 
Verder is 3d fotografie hier een interessante techniek voor, dit is wel erg duur. 
Een tussen oplossing is afbeeldingen van meerdere kanten toevoegen. 
De manier van opname is in eerste instantie zo eenvoudig mogelijk i.v.m. de extra kosten die 
bijzondere opname technieken of bijzondere handelingen die met de foto’s mogelijk zijn met zich 
mee brengen. Een tussen oplossing hiervoor is een selectie maken van bijzondere gesteenten 
die wel als 3D gefotografeerd kunnen worden. Zo ook voor de boeken, niet alle boeken 
inhoudelijk digitaliseren maar wel een selectie maken van enkele boeken om dit te doen. 
 
Deelprobleem 4: ICT en andere technische aspecten 
 
Ik adviseer om de volgende punten te verbeteren: 
- het operatingssystem 
- oude computers vervangen voor nieuwe 
- het verbeteren van het Ethernetwerk 
Er moet onderzocht worden hoeveel ruimte er nodig is voor het opslaan van afbeeldingen bij 
Teylers Museum. Hiervoor moet je weten hoeveel objecten je wil digitaliseren en op wat voor 
formaat je deze afbeeldingen opslaat. 
Hier is niet in het algemeen een antwoord op te geven, het is te berekenen met het rekenmodel 
van het Geheugen van Nederland. 
Door gebruik te maken van een service laag, b.v. door gebruik te maken van Service Orientated 
Architecture (SOA), of door te gebruik te maken van Service Orientated Architecture 
Programming (SOAP) systemen, kunnen Adlib, FoxPro en Filemaker gekoppeld worden. 
Het kan ook opgelost worden door het maken van een service laag kan er gelijk in alle 
databases tegelijkertijd gezocht worden. Dit is dan een aparte database die zo geprogrammeerd 
is dat deze kan zoeken in alle onderliggende databases, dit wordt vaak gedaan met Oracle, door 
gebruik te maken van mapping. 
In deze hoofddatabase worden dan alle synoniemen en verbanden geregistreerd die er zijn 
tussen de verschillende collecties. 
Verder is het mogelijk om er een webserver systeem van te maken, waardoor er door gebruik 
van XML taal in alle verschillende databases gezocht kan worden. 
Het bleek dat het niet handig was om verschillende database systemen te houden met hierover 
heen een service laag, omdat hiervoor te veel in de huidige databases verandert moet worden 
en de kennis van programmeren en aanpassingen doen in Foxpro en Filemaker is op dit 
moment niet in huis bij Teylers Museum. Er is nu wel voor een koppel oplossing gekozen maar 
wel nadat de databases gelijk getrokken zijn in één database systeem zie verder uitgewerkt in 
het hoofdstuk: Hoofdstuk 4: Implementatie voor het gehele museum. 
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Deelprobleem 5: Risico beheersing 
De simpelste en goedkoopte oplossing voor een back-up systeem is één harde schijf standaard 
in de computer, de andere hardeschijf die gelijk hetzelfde opslaat wordt wekelijks gewisseld zo 
verlies je nooit meer informatie dan van één week. 
Het voordeel van een harde schijf boven CD’s is dat je deze in een keer kan converteren naar 
een nieuwe harde schijf als de computersystemen veranderen, je hoeft zo ook niet alle CD’s zo 
steeds te controleren of ze nog goed zijn. 
Dit kan technisch door gebruik te maken van een apparaat, hiermee kan bij het branden van de 
CD’s de technische kwaliteit gecontroleerd worden en na een paar jaar kan er gekeken worden 
of de technische kwaliteit nog hetzelfde is als dit minder is wordt de CD weer door de computer 
hersteld als dit nog kan en weer opnieuw op CD gezet. Gezien de beperkte hoeveelheid 
mensen die bij Teylers Museum werkzaam zijn lijkt mij dit een omslachtig systeem. Dit systeem 
wordt uitgevoerd bij het Gemeente Archief van Rotterdam. 
Door dat het op twee harde schijven tegelijk wordt opgeslagen is er aan risico beheersing 
gedaan. De kans dat beide schijven gelijk kapot gaan is niet zo groot en anders ligt er nog een 
back-up elders. 
 
Deelprobleem 6: Projectmatige organisatorische zaken 
Kosten en subsidie punten 
De punten die mee genomen moeten worden bij het maken van een kostenschema zijn terug te 
vinden in het kostenschema van het Geheugen van Nederland1. 
Voor de kosten van nieuwe database systemen of het opzetten van een service laag of 
webserver is het wel zinvol om enige kosten in kaart te brengen. Zie bijlage 2 (voor de 
opdrachtgever, is niet toegevoegd aan de versie voor Logica, i.v.m. vertrouwelijke informatie) 
Gewenst zou zijn meer financiën voor digitalisering en registratie, zodat er meer mensen 
aangenomen kunnen worden en zodat er geïnvesteerd kan worden in nieuwe database software 
en het bouwen of van een gecontroleerd vocabularium 
Organisaties waar subsidiemogelijkheden liggen zijn: 
- Metamorfoze project: financiert 70 % 30 % zal door Teylers zelf bij gelegd dienen te worden: 
  voor de Lorenz boeken collectie. 
- Geheugen van Nederland financiert 70 %, 30 % zal door Teylers zelf bijgelegd dienen te 
  worden: zijn geïnteresseerd in de wetenschapsgeschiedenis die Teylers Museum uitdraagt. 
  (misschien handig voor het digitaliseren van de Paleontologie en Mineralogie collectie) 
  Dit geld komt weer vrij vanaf eind 2006. 1. 
- Senternovem: Zij verstrekken subsidie voor het schrijven van digitaliseringbeleidsplannen: zij   

verstrekken 50 %, de andere 50 % zal door Teylers Museum zelf bijgelegd dienen te worden. 
   Dit kan aangevraagd worden tussen 1 juni 2006 en 1 september 2006. 2. 

- NWO: Verstrekt subsidies als de onderzoeken een wetenschappelijk doel dienen. 
Punten waar je rekening mee moet houden bij het aanvragen van de subsidie scheelt per   
subsidie, over het algemeen dient er een projectplan geschreven te worden. 

  Deze informatie is per subsidieverstrekker op de website te raadplegen. 
  Op dit moment liggen er geen plannen om de digitalisering of registratie te outsourcen vandaar 

dat hier niet verder op ingespeeld wordt in dit advies. 
 
 
 
 
 
1:http://www.kb.nl/coop/geheugen/richtlijnen/Bijlage 03-2 GvN - Model Begroting.xls 
2:http://www.senternovem.nl/Digitaliserenmetbeleid/veel_gestelde_vragen/index.asp 
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Coördinatie van de digitalisering en registratie 
Op dit moment wordt de registratie niet centraal gecoördineerd er is een periode een 
digitaliseringoverleg geweest, dit bestaat niet meer.Naar mijn inziens is het heel zinvol om een 
registratieoverleg in te voeren, vooral als er gewerkt gaat worden met een overkoepelende 
service laag. Ook is het nuttig om te kijken of er een iemand aangesteld kan worden die de  
registratie in de gaten houd en de veranderingen hierin coördineert. Ik raad aan om de functie 
van Applicatiebeheerder Adlib bij deze zelfde persoon neer te leggen zodat dit geheel centraal 
gecoördineerd wordt. Op dit moment is het niet vastgelegd wie welke verantwoordelijkheden 
heeft bij het onderhoud van de databases. 
Naar mijn inziens is het goed om dit te coördineren d.m.v. het gebruik van wachtwoorden. 
Tevens is het handig om te registreren wat voor wijzigingen er per database plaatsvinden en 
wanneer, zodat als iemand ziek wordt of weggaat er bekend is wat er gedaan is. 
 
Nu kwam half april een rapport te voorschijn van database vergelijk van Numismatiek: een 
vergelijk tussen Adlib en Filemaker, er was intern niet meer bekend dat dit rapport bestond, ik 
kwam hier achter omdat ik met een oude medewerker belde. 
 
Personeelsinzet 
Tijdgebrek remt veranderingen, de enige oplossing die ik hiervoor kan aandragen is mensen 
aannemen, of accepteren dat dit een feit is en er genoegen mee nemen dat dit langer tijd nodig 
heeft dan gewenst. 
Er is eerste instantie gekeken of er met de huidige capaciteit aan menskracht er gestructureerd 
gewerkt kan worden aan digitaliseringvoortgang en het aanvullen van de registratie van de 
diverse collecties. Zie hiervoor de Excel schema’s hoe de beperkte capaciteit zo goed mogelijk 
verdeeld kan worden over de tijd. (zie bijlage 3) 
Bij de collectie Numismatiek maakt de project medewerkster straks zelf de foto’s zo wordt de 
fotograaf ontlast, als dit een succes is, kan dit misschien ook gedeeltelijk voor de andere 
collecties gedaan worden. 
Er moet wel gezorgd worden voor een goede opstelling van de camera en op een goede 
scherpte instelling, zie hiervoor het voorbeeld van de verschillende scherptes die mogelijk zijn bij 
het fotograferen van munten. 
Misschien is het ook handig als niet alleen de systeembeheerder meerdere foto’s tegelijk aan 
Adlib kan koppelen maar dat b.v. de registrator van de kunst dit ook kan, hier wordt momenteel 
aangewerkt. 
 
Logistieke bij digitaliseren 
De digitalisering van de collecties kan meer gestroomlijnd worden. Niet alle collecties 
tegelijkertijd fotograferen maar per periode één collectie prioriteit schenken. (zie bijlage 3) 
 
Bij sommige collecties kan de prioriteit gesteld worden op het eerst fotograferen van de objecten 
op zaal en later pas de objecten die in het depot staan, zoals bij de collectie Paleontologie-
Mineralogie, dit omdat er in depot erg veel objecten zijn. 
Dan staan de tentoongestelde objecten in ieder geval met voorrang op het internet. 
 
Logistieke volgorde bij het digitaliseren van objecten 
 
Bij standplaats op zaal, bij wijziging zaal 
Naar de kamer brengen van de fotograaf. 
Foto-opstelling in orde brengen 
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Objecten schoonmaken als dit nodig is. 
Objecten fotograferen. 
Foto opslaan onder registratienummer 
Foto opslaan als moederbestand 
Foto opslaan in aangepast formaat, opslaan op server 
Back-up maken, op CD 
 
Bij standplaats op zaal waarbij de objecten gelijk weer terug gaan naar die standplaats. Alleen 
doen op de maandag omdat dan het museum dicht is en zo hebben de bezoekers er geen last 
van. 
Foto-opstelling in orde brengen 
Objecten schoonmaken als dit nodig is. 
Objecten fotograferen. 
Foto opslaan onder registratienummer 
Foto opslaan als moederbestand 
Foto opslaan in aangepast formaat, opslaan op server 
Back-up maken, op CD 
 
Bij standplaats depot: 
Spullen uit depot halen,  
Naar de kamer brengen van de fotograaf. 
Foto-opstelling in orde brengen 
Objecten schoonmaken als dit nodig is. 
Objecten fotograferen. 
Foto opslaan onder registratienummer 
Foto opslaan als moederbestand 
Foto opslaan in aangepast formaat, opslaan op server 
Back-up maken, op CD 
 
Mee fotograferen van registratienummers en sorteren van de objecten op maat 
Als de foto’s alleen voor de interne registratie gebruikt werden is het mee fotograferen van een 
inventarisnummer een goed idee, omdat deze foto’s ook voor de verkoop nodig zijn is dit bij 
Teylers Museum niet haalbaar. 
Verder wordt steeds eerst het registratienummer in de computergezet dan wordt de 
fotogenomen en zo krijgt het bestand steeds de naam die gelijk is aan het registratienummer. 
Er worden niet achter elkaar een hele rit foto’s gemaakt die later weer bij het de registratietekst 
terug gezocht moeten worden dit kan met behulp van de indexnummers die in de filenaam zijn 
opgenomen. 
Het enige risico hierbij is dat er een keer een verkeert nummer wordt ingetypt. 
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn apart een foto voor de verkoop en een foto voor de 
registratie. Dit kost tijd, en gezien de beperkte hoeveelheid mensen is dat lastig. 
Omdat de meeste objecten die achter elkaar gefotografeerd worden van één zelfde plank komen 
zijn deze objecten door de instelling van de plankhoogte al op grote gesorteerd. 
 
Computer faciliteiten voor bezoekers 
 
Alleen in zaal Istaan op dit moment computers waarop informatie verstrekt kan worden. 
Op dit moment is er nog geen toegang tot de informatie van de interne databases in Zaal I. Dit 
zou kunnen als de informatie via een service laag of webserver bereikbaar wordt. 
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Gewenste situatie 
- Meer informatie verstrekken op nieuwe manieren bij de diverse collecties., Waarbij niet het 
huidige karakter van de zalen verloren gaat. Nu geeft het museum een betoverend gevoel het is 
alsof je twee eeuwen terug de tijd in reist. 
 
Meest ideale situatie 
- Informatie gelijk naast de objecten, of in de nabijheid van de objecten. 
- Keuze mogelijkheid voor de gebruiker wat voor informatie hij of zij wil raadplegen. 
Zodat er op verschillende doelgroepen ingespeeld kan worden. 
 
Idee1: zoals bij Booijmans van Beuningen waar een e-depot is. Hier wordt m.b.v. een beamer 
een projectie gedaan op een ruit , op deze manier zou informatie op de ruiten van de vitrines 
vertoond kunnen worden. 
 
Redenen om dit niet te doen zijn 
- I.v.m. de kwetsbaarheid van het materiaal wat in de vitrines staat of hangt voor licht, door een 
  beamer schijn je meer licht op de objecten. 
- Door dat er daglicht naar binnenvalt in enkele zalen wordt de projectie op de ruit niet duidelijk 
  en Teylers Museum staat bekend als daglicht museum, dus wil je het daglicht niet dimmen. 
- Informatie op ruit maakt dat de objecten erachter minder goed te zien zijn. 
- Het betoverende karakter van de reis terug door de tijd verdwijnt. 
- In sommige zalen zoals de zaal met de fysische instrumenten staan de kasten zo dicht op 
   elkaar dat het niet mogelijk is om een beamer in de ene kast in te bouwen en te presenteren  

op de andere kast. Dit is op de fysische instrumenten zaal twee meter en moet minimaal vier 
meter zijn, nagevraagd bij Limid 1. 

- De kasten hebben zelf ook een museumwaarde en daar wil je geen gaten in maken. 
 

Idee 2: Flatscreens plaatsen met een touchscreen op diverse plaatsen in het museum. 
 
Redenen om dit niet te doen zijn 
- Door dat er daglicht naar binnenvalt in enkele zalen kan het zijn dat het bekijken van 
  informatie op een computerscherm lastig wordt, Teylers Museum staat bekend als daglicht 

museum, dus wil je het daglicht niet dimmen. 
- Het betoverende karakter van de reis terug door de tijd verdwijnt. 

Dit probleem kan je beperkt houden door de flatscreens b.v. in te bouwen in de vensterbanken 
van b.v. de fysische instrumenten zaal of de zaal met paleontologie en mineralogie objecten. 

- Lastig qua diefstal beveiliging, hiervoor zou het zelfde systeem als bij de audiotour gebruikt 
  kunnen worden. 
- Er kan maar één iemand tegelijkertijd aan het touchscreen werken, de andere moeten wachten 
  tot ze de informatie kunnen bekijken. 
 
 
1.http://www.limid.nl/ 
2.http://www.irextechnologies.com/home.htm 
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Idee 3: handcomputertjes, PDA, s gebruiken: Volgens b.v. het systeem van Irex.2 
 
Redenen om dit wel te doen: 
- Zo kan de informatie op deze naast de museumobjecten bekijken worden. 
- Hiermee voorkom je dat de betovering van de reis door tijd verstoord wordt qua zicht in de 
   zalen. 
- Er hoeven geen verbouwingen of veranderingen in de zalen plaats te vinden, als dezelfde 
  route als de audiotour gehandhaafd wordt, kan dit concept behouden blijven alleen nu ook met    

beeld. 
- Dezelfde informatie kan ook in zaal I bekeken worden als er meer mensen gelijkertijd de 

informatie van een object willen bekijken. 
- De informatie die op de PDA’s verstrekt wordt kan via de website thuis nog een keer bekeken 

worden, als er een draadloos netwerksysteem aangekoppeld wordt die opslaat wat voor 
voorkeuren mensen aangeven en ze persoonlijke codes hebben. 
Hierdoor kan een bezoeker tijdens zijn wandeling aan geven welke objecten hij/zij interessant 
vindt zodat die thuis nog een keer via internet nog een keer geraadpleegd kunnen worden. 

 
Nadeel 
- Lastig qua diefstal beveiliging, hiervoor zou hetzelfde systeem als bij de audiotour gebruikt 

kunnen worden. Dit systeem lijkt mij het meest haalbare en ideale systeem om uit te voeren, 
er kunnen filmpjes bekeken worden op de PDA en er kan ook per gebruikersgroep 
verschillende user-interfaces gemaakt worden.  

 
Tijdsplanning 
Op dit moment wordt er veel per afdeling gewerkt, er is wel overleg om te voorkomen dat niet 
meerder afdelingen tegelijkertijd plannen hebben voor, b.v. het opzetten van een grote 
tentoonstelling. Voor het maken van een tijdsplanning voor het implementeren van de 
digitalisering en registratie adviezen, is gekozen voor een tijdsplanning voor de gehele 
organisatie, om te voorkomen 
dat b.v. de fotograaf ineens voor meerdere collecties tegelijkertijd de foto’s moet maken. 
- Op dit moment krijgt de fotograaf adhoc werk aangeleverd, dit wordt momenteel niet centraal 
overlegd. Om hierop in te spelen is er een tijdsplanning gemaakt waarin aangegeven is voor 
welke collectie prioriteit gesteld wordt om in een bepaalde periode foto’s te maken. 
- Hetzelfde geldt voor de systeembeheerder die kan niet alle database conversies voor 
meerdere databases tegelijkertijd doen. 
 
Onderdelen die nog verder onderzocht kunnen worden: 
- In dit verslag heb ik aannames gedaan wat het publiek wil, ingespeeld op de informatie die ik 
  hiervan mee gekregen heb tijdens het project hoe kan je museumobjecten op een andere   

manier aanbieden aan het publiek: najaar 2005. Er zou nog een uitgebreid 
gebruikersonderzoek plaats kunnen vinden, hoe wil het publiek de informatie vertoond 
hebben: 3d, in filmvorm, als virtueel museum als game. 

- Er zal nog meer in detail gekeken kunnen worden of er gekozen wordt voor een service laag 
  of webserver, op dit moment is het, het meest waarschijnlijk en praktisch om voor de 
- webserver oplossing van Adlib te kiezen, daar zij twee systemen aanbieden zal hiertussen nog 

een keuze gemaakt moeten worden in de toekomst. 
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4. Implementatieplan voor het gehele museum / 
invoeringsplan 
Faseringsmogelijkheden voor het gefaseerd overzetten van de diverse database systemen naar 
Adlib.Er werd in eerste instantie van uitgegaan dat de databases van neven musea gelijk 
moesten zijn voor de collectie Paleontologie en Mineralogie werd er bijvoorbeeld gewacht op 
Naturalis, tot dat zij hun database in Access gerealiseerd hadden. 
Uit onderzoek bleek dat de soort database niet van belang is als de metadata maar compatible 
zijn. Hierdoor wordt er nu niet meer naar de soort database gekeken van de andere 
organisaties, maar nog wel of het mogelijk is om de gecontroleerde vocabularia en de metadata 
gelijk te krijgen met b.v. Naturalis voor de gedeelten waarbij de collectie Paleontologie- 
Mineralogie overlappend is. Een ander probleem is welke metadata of welk gecontroleerd 
vocabularium hanteer je als je neven musea wil volgen: b.v. het Museon of Naturalis voor de 
Paleontologische-Mineralogische collectie. Het handigst 
is om de informatie van meerdere neven musea te raadplegen en aan de hand daarvan te kijken 
wat de meest gangbare metadata termen zijn. Dit is een stap die later in het verander proces 
naar één gelijk database systeem verder gerealiseerd kan worden. Zie bijlage 3. 
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2. Implementatie volgorde, uitvoering zoals op dit moment 
in praktijk wordt uitgevoerd. 
 
Eerst de huidige databases omzetten naar Adlib, omdat er nog niet besloten is of Numismatiek 
ook over wil naar Adlib is dit in dit implentatie faseringsschema uitgesteld naar een later 
moment. 
Zodat er op het laatst gekozen kan worden voor de situatie zoals in fase 4 of als in fase 5. 
Organisatorisch zou het handig zijn zie uitgewerkt in versie drie: “Voorbeeld van de fasering 
zoals het, het meest ideaal is”. Omdat dit eenvoudiger is met het koppelen aan de Adlib Internet 
Server of Adlib Web Portal. 
 
Huidige situatie 
 

 
 
Fase 1:De foxpro database Fysische instrumenten omzetten naar Adlib en de foxpro database 
Paleontologie Mineralogie omzetten naar Adlib. 
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Fase 2a : Service laag of Adlib web portal of Adlib internet Server aan de databases  koppelen. 
 

 
 
 
Fase 2b: Beginnen met enkele user interfaces te bouwen en te koppelen. 
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Fase 3: Diversiteit in user interfaces uitbreiden 
 

 
 
 
Fase 4: Communicatie mogelijkheden met externe partners toevoegen 
 
Het overgaan naar standaardisering in metadata is op dit moment erg in ontwikkeling, vandaar 
dat het beter is om eerst de databases voor intern en de koppeling voor aan het internet voor de 
eigen collecties op orde te hebben voordat de externe partners gekoppeld worden. 
Het zou hier gaan om collega musea die gelijksoortige collecties hebben. 
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Fase 5: Keuze maken Numismatiek ook naar Adlib ja, nee hangt nog af van Geld en Bank 
museum keuze en de keuzes die n.a.v. deze keuze bij Teylers Museum wordt gemaakt en ook 
van de ervaringen met Adlib Fysische instrumenten en Adlib Paleontologie Mineralogie.  
 

 
 
Voordeel hiervan is: eerder de diversiteit aan termen in de verschillende databases onder 
controle. Hiermee kan bij de conversie en het bouwen van de andere Adlib databases rekening 
gehouden worden. 
 
Er is een plan opgesteld waarbij vanuit is gegaan dat er geen extra mensen 
aangenomen hoeven worden, het is wel handig als één iemand deze implementatie 
coördineert 
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Literatuurlijst bij de afstudeeropdracht bij Teylers 
Museum in Haarlem (doorgelopen op 7 november 2008, website controle) 

 
Bron 
De website van het Teylers museum: 
URL: http://www.teylersmuseum.nl/index_flash.html 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
De website van de museumvereniging 
URL: http://www.museumvereniging.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: 2 juni 2006 
 
RKD: Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie 
URL: http://www.rkd.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Moving Theory into practice digital imaging tutorial 
URL: http://www.library.cornell.edu/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Diva: vereniging voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen 
URL: http://www.divakoepel.nl/  is geworden: http://www.erfgoednederland.nl/erfgoed-nederland 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Metamorfoze project 
URL: http://www.metamorfoze.nl/trajecten/chc01.html 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Geheugen van Nederland: 
URL: http://www.geheugenvannederland.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: 4 juni 2006 
 
The digital preservation coalition 
URL: http://www.dpconline.org/graphics/index.html 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Digitaal Erfgoed Nederland 
URL: http://www.den.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
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Websites van digitaliseringbedrijven 
Stratapreservation nv 
URL: http://www.stratapreservation.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Pictura 
URL: http://www.pictura-dp.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Websites van andere musea 
Amsterdams Historisch Museum 
URL: http://www.ahm.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Boerhaave museum 
URL: http://www.museumboerhaave.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Booijmans van Beuningen 
URL: http://www.boijmans.rotterdam.nl/ 
Datum laatst bezocht : Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Frans Hals museum 
URL: http://www.franshalsmuseum.nl/ 
Datum laatst bezocht : Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Geld en Bank museum 
URL: http://www.geldmuseum.nl/gb_museum/nl/algemeen.html 
Datum laatst bezocht : Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Koninklijk Instituut der Tropen 
URL: http://www.kit.nl/ 
Datum laatst bezocht : Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Museon 
URL: http://www.museon.nl/nl/general 
Datum laatst bezocht : Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Naturalis 
URL: http://www.naturalis.nl/ 
Datum laatst bezocht : Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
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Rijksmuseum 
URL: http://www.rijksmuseum.nl/index.jsp 
Datum laatst bezocht : Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Stedelijk museum Amsterdam 
URL: http://www.stedelijk.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Universiteitsmuseum Groningen 
URL: http://www.rug.nl/museum/index 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Techniekmuseum Delft 
URL: http://www.museum.tudelft.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update:onbekend 
 
Volkenkunde 
URL: http://www.rmv.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update:onbekend 
 
Websites met informatie over databases / computersystemen 
Adlib 
URL:http://www.adlibsoft.com/adlibsite/(S(xe5irr45crj4dh45bs35ccz2))/adlibmain.aspx?action=nl 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: 30 mei 2006 
 
Oracle 
URL : http://www.oracle.com/global/nl/index.html 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november2008 
Datum laatste update:onbekend 
 
Textinfo 
URL : http://www.textinfo.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november2008 
Datum laatste update:onbekend 
 
Metaclass 
URL: http://www.metaclass.nl/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update:onbekend 
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Filemaker 
URL: http://www.filemaker.com/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update:onbekend 
 
Soap systemen Rick van der Lans 
URL: 
http://www.ca.com/nl/evenementen/managementmaakthetverschil/presentaties/track4lifecycle1ri
ckvanderlans.pdf 
Datum laatst bezocht: zondag 4 juni 2006, deze pagina kan niet meer geopend worden op 7 
november 2008. 
Datum laatste update: onbekend 
 
Bronnen over standaards voor registratie 
Dublin core: 
URL: http://dublincore.org/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008. 
Datum laatste update: onbekend 
 
Spectrum 
URL: http://www.mda.org.uk/spectrum.htm 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
Meer informatie en een vergelijk van metadata is te vinden op: de Metaclass website hier 
hebben zij een vergelijkingsschema gemaakt voor metadata, je kan bij deze informatie door je te 
registreren. 
 
URL:http://www.metaclass.nl/site/index.php?pntHandler=DownloadFormPage&file=Velddefinitie
s%20Semantha%20Museum%201_2.pdf 
Datum laatst bezocht: zondag 4 juni 2006, deze pagina kan niet meer geopend worden op 
vrijdag 7 november 2008. 
Datum laatste update: onbekend 
 
Digitaal Erfgoed Nederland heeft ook een overzicht waarbij metadatasystemen vergeleken 
kunnen worden, dit is te vinden onder URL: 
http://matrix.den.nl/row.aspx?matrixid=rubrieken4&rowid=15&view=Digitaal_Erfgoed 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Cultural Heritage search engine: onder technical standards 
http://www.culturalheritage.net/cgibin/search/hyperseek.cgi?search=CAT&Category=Technical%
20Standards%3ATechnical%20Standards  
Datum laatst bezocht: zondag 4 juni 2006, Pagina is niet meer te openen Vrijdag 7 november 
2008 
 
Datum laatste update: onbekend 
 
http://www.culturalheritage.net/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 November 2007 
Datum laatste update: onbekend 
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Bronnen om meer informatie over gecontroleerde vocabularia en thesauri te vinden zijn 
Thesaurus construction tutorial: 
URL: http://publish.uwo.ca/~craven/index.htm 
Maker van de pagina: Professor, Faculty of Information and Media Studies, The University of 
Western Ontario 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: 30 juni 2008 
 
Een overzicht van thesaurus software 
URL: http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/labor/Bir/thesauri_new/thsoften.htm 
Maker van de pagina: Fachhochschule Köln, University of Applied Sciences Cologne 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: 23 april 2006 
 
Een lijst met bestaande thesauri/ gecontroleerde vocabularia lijsten 
URL: http://sky.fit.qut.edu.au/~middletm/cont_voc.html is geworden 
http://www.imresources.fit.qut.edu.au/vocab/ 
Maker van de pagina: Queensland University of Technology, Brisbane Australia 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: 4 januari 2008 
 
Thesauri Gettymuseum 
URL: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/ 
Maker: Gettymuseum 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Bibliografie van trefwoordenlijsten: 
URL: www.nedterm.org is geworden http://taalunieversum.org/taal/terminologie/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
 
Thesaurus literatuur, waar trefwoordenlijsten / gecontroleerd vocabularium / thesauri 
voor Fysische instrumenten te vinden of informatie wat er dicht tegenaan ligt. 
Online register of scientific instruments 
URL: http://www.isin.org/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
European network of science centres and museums (handige organisatie om te kennen voor de 
fysische instrumenten collectie, niet specifiek op het gebied van het bouwen van een 
gecontroleerd vocabularium) 
URL: http://www.ecsite.net/new/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Thesaurus for Architecture, Engineering, Construction 
URL: http://thesaurus.foraec.com/ 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update:22 december 2003 
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Berekenen ruimte voor opslag van afbeeldingen 
Het geheugen van Nederland 
http://www.kb.nl/coop/geheugen/richtlijnen/Bijlage%2002-1%20GvN%20- 
%20Berekening_opslagruimte.xls 
Datum laatst bezocht: zondag 4 juni 2006, niet te openen op Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Subsidie gelden 
Geheugen van Nederland: 
URL: http://www.geheugenvannederland.nl/gvnnl/handler.cfm/event/onpage/pageid/772A8B3E- 
61A5-11D6-8F22-0002A508D0B7/flash/1 
Datum laatst bezocht: zondag 4 juni 2006, niet te openen op Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
NWO 
URL: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/index 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Senternovem 
URL: http://www.senternovem.nl/senternovem/ 
URL: http://www.senternovem.nl/Digitaliserenmetbeleid/ 
URL: http://www.senternovem.nl/Digitaliserenmetbeleid/Projecten/toegekende_ip_in_2007.asp 
Datum laatst bezocht: Vrijdag 7 november 2008 
Datum laatste update: onbekend 
 
Boeken 
- Beekman(2003) Computer Confluence, Prentice Hall 
- Bishoff Liz, (2004) Allen Nancy, Business Planning for Cultural Heritage Institutions, 
  Washington, DC : Council on Library and Information Resources 
- Hofstede: (2002) Databases modelleren, bouwen en gebruiken, Schoonhoven : Academic 

Service Hogeboom Jeanne, (1988) Basisregistratie voor collectie voorwerpen en  
beeldmateriaal, 

   Rotterdam: Stichting IMC Huges Iorna m, (2004) Digitizing collections strategic issues for the    
information manager, Londen:Facet 

- Ligthart Anita (1999) Digitalisering van microvormen onderzoek naar de verschillende aspecten 
  van de conversie van microvormen naar een digitale omgeving: een omgevingsverkenning 
  Koninklijke bibliotheek Den Haag. 
- Mansvelders. (2002) Digitale fotografie, Schoonhoven : Academic Service 
- Shaw David J. (2004) European Cultural Heritage in the Digital Age: Creation, Access and 
  Preservation, London Consortium of European Research libraries, London : Consortium of 
  European Research Libraries 
 
Afstudeerrapporten van andere IDM studenten. 
Meeuwis Jan ( 2004) bij Natuurmuseum Brabant 
 
Readers, geschreven door de heer J.W.C Swart 
Inhoudelijke ontsluiting van afbeeldingen 
Classificaties: inleiding 
Inleiding van documentkenmerken met informatiewaarde 
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Informatie-analyse een inleiding 
Informatie: inleiding en basisbegrippen 
Classificaties: siso en udc 
Documentaire informatiesystemen ontwikkeling en implementatie methodische aspecten. 
 
Boeken over onderzoeksmethoden en ter ondersteuning van het onderzoek 
- Baarda en de Goede (2001) Basisboek methode en technieken, Groningen : Stenfert Kroese 
- Dam en Marcus (2002) Organisatie en Management, Groningen: Wolters Noordhoff 
- Kempen en Keizer (2000) Advieskunde voor praktijkstages; Organisatie-verandering als 
  leerproces, Groningen: Wolters Noordhoff 
- Steehouder (1999) Leren communiceren, Groningen: Wolters Noordhoff 
- Wierdsma en Swieringa (2002) Lerend organiseren: Als meer van hetzelfde niet helpt, 

Groningen: Stenfert Kroese 
 


