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Definitie
Ervoor zorgen dat u beschikt over basisinformatie van alle objecten die onder uw 
beheer vallen en dat u de achterstand wegwerkt als dit niet het geval is.

Reikwijdte
Gebruik deze procedure om te controleren of u beschikt over de basisinformatie 
van de objecten die onder uw beheer vallen. Als uw organisatie altijd aan de 
minimumvereisten voor de andere primaire procedures heeft voldaan, is het 
antwoord 'ja' en volstaat het op dezelfde voet verder te gaan. Als u zich aan 
deze andere procedures houdt, blijft uw inventarisinformatie up-to-date. Als het 
antwoord 'nee' is, kan deze procedure helpen om de achterstand weg te werken.

Soms kan het nodig zijn onderdelen aan onderstaande lijst toe te voegen om 
onderscheid te maken tussen grote aantallen vergelijkbare objecten. U dient in elk 
geval over de volgende basisinformatie voor elk object (of elke groep objecten) te 
beschikken: 

 • Een uniek objectnummer (waaruit duidelijk blijkt of het object uit uw vaste 
collectie komt, in bruikleen is of een andere status heeft zoals een object uit de 
steuncollectie) - Objectnummer.

 • Een objectnaam - Objectnaam.

 • Het aantal objecten (in geval van een groep) - Aantal objecten.

 • Een korte beschrijving (of afbeelding) - Korte beschrijving.

 • De huidige standplaats - Huidige standplaats.

 • Informatie over de eigenaar van het object (als dit niet uw organisatie is) 
- Huidige eigenaar (en, als uw organisatie het object in eigendom heeft, 
informatie over de herkomst van het object).

 • Een aantekening over de persoon die deze informatie heeft vastgelegd en 
wanneer - Registrator en Registratiedatum.

Soms kan het handig zijn om een aantal objecten te groeperen. Bijvoorbeeld 
een ladekast met insecten die als één aanwinst zijn verworven. Voor 
inventarisdoeleinden kan de hele kast worden vastgelegd en kan er genoteerd 
worden hoeveel specimens er in elke lade zitten.
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Deze procedure draait erom, indien nodig, een overzicht te kunnen maken van 
al uw objecten. Als uw collectie van het begin af goed is gedocumenteerd, 
is de informatie verspreid over de aanwinstenregisters, objectrecords, 
inkomstformulieren, bruikleenformulieren en andere records. Deze informatie wordt 
waarschijnlijk nooit in één enkele lijst ondergebracht, maar dat zou zonder veel 
moeite wel kunnen. 

Als uw collectie niet goed is gedocumenteerd en u beschikt niet over deze 
basisinformatie (zelfs niet voor groepen objecten, voor zover van toepassing), dient 
u onderstaande richtlijnen te lezen en een beleid en procedure te ontwikkelen die 
bij uw organisatie passen. Het bestuursorgaan van uw organisatie dient alles in het 
werk te stellen om binnen het afgesproken tijdsbestek aan de minimumstandaard 
voor deze procedure te voldoen.

Dit is een primaire Spectrumprocedure. Nederlandse en Vlaamse musea die willen 
voldoen aan de eisen van respectievelijk het Nederlands Museumregister en het 
kwaliteitslabel wordt aangeraden Spectrum als leidraad te gebruiken voor het 
implementeren van deze primaire procedures.

De Spectrumstandaard
In uw beleid dient vastgelegd te zijn hoe de inventarisinformatie wordt 
bijgehouden voor alle objecten die onder uw beheer vallen. Deze beleidsregels 
kunnen in een afzonderlijk document staan of deel uitmaken van een breder 
beleid ten aanzien van collectiebeheer. Uw beleid moet rekening houden met de 
volgende vragen: 

 • Waar wordt cruciale inventarisinformatie bewaard in uw 
documentatiesysteem?

 • Voldoet uw nummeringsysteem aan de minimumstandaard van deze 
procedure?

 • Hoe zorgt u ervoor dat deze informatie up-to-date wordt gehouden?

 • Hoe wordt de inventarisinformatie gecontroleerd?

 • Als uw organisatie niet aan de minimumstandaard voldoet, hoe gaat u dit dan 
in de komende vijf jaar bereiken?

 • Hoe gaat uw bestuursorgaan dit mogelijk maken?

Er moet een schriftelijke procedure zijn waarin wordt uitgelegd hoe uw organisatie 
bestaande inventarisinformatie up-to-date houdt of hoe een eventuele achterstand 
wordt aangepakt. Deze Spectrumprocedure is een bruikbaar vertrekpunt om uw 
eigen procedure te ontwikkelen. De door uw organisatie gebruikte procedure dient 
in elk geval aan de volgende eisen te voldoen: 

Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?

U voldoet aan de minimumstandaard 
voor alle andere primaire procedures.

Er ontstaat geen nieuwe achterstand 
van objecten zonder basisinformatie.
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Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?

Uit de diverse records in uw systeem 
kunt u indien nodig een volledige lijst 
samenstellen met daarin elk object of 
groep objecten die onder uw beheer 
vallen.

U kunt verantwoording afleggen 
voor elk object dat onder uw 
verantwoordelijkheid valt, inclusief uw 
eigen collecties, bruikleenobjecten en 
objecten die tijdelijk bij uw organisatie 
zijn ondergebracht.

Elk object (of groep objecten) heeft 
een uniek nummer, onlosmakelijk 
verbonden met het object, dat de 
informatie koppelt aan de fysieke items 
die ze beschrijven.

U kunt het gezochte object 
identificeren op een plank met 
vergelijkbare objecten.

Als een uniek nummer verwijst naar 
een groep objecten of naar één object 
met verschillende onderdelen, leg dan 
het aantal individuele items vast.

U kan snel één inventarisrecord maken 
voor een lade met veel specimens van 
insecten of voor een doos met een 
groot aantal potscherven.

Elk object (of groep objecten) heeft 
een vastgelegde naam en korte 
beschrijving (of afbeelding).

Van elk object weet u ongeveer wat 
het is (bijv. pot, ansichtkaart, lade 
met vlinders), ook als er verder geen 
gedetailleerde informatie over is 
vastgelegd.

U kent de huidige standplaats van elk 
object (of groep objecten) en wanneer 
die standplaats genoteerd is.

U kan objecten terugvinden wanneer u 
deze nodig heeft.

U kan een nauwkeurige lijst met 
objecten op een standplaats maken, 
mocht dit nodig zijn voor een audit of 
verzekeringsclaim. 

U weet wie de eigenaar is van 
elk object (of groep objecten) dat 
onder uw beheer valt, en hoe het 
object verkregen is (bijv. verwerving, 
bruikleen).

U kunt contact opnemen met de 
eigenaren van objecten die binnenkort 
moeten worden geretourneerd. 

U hebt geen verweesde objecten 
waarvan onduidelijk is wie de eigenaar 
is.
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Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?

Als u meer dan één type collectie heeft 
(bijv. vaste collectie en steuncollectie), 
weet u bij welke collectie een object 
behoort.

U kunt de juiste beslissingen nemen 
inzake het gebruik van objecten.

Als uw organisatie momenteel niet 
aan bovenstaande vereisten voldoet, 
beschikt u over een uitgewerkt plan om 
dit binnen een afgesproken termijn te 
realiseren.

Uw bestuursorgaan kan voldoen 
aan de minimumstandaard voor 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
de objecten die aan uw organisatie zijn 
toevertrouwd. 

Voorgestelde procedure

Naleving van de primaire procedures

Controleer of u voldoet aan de Spectrumstandaard voor de overige 
acht primaire procedures.

Controleer allereerst of u voldoet aan de minimumstandaard die in de volgende 
primaire procedures staat vermeld:

 • Inkomend object

 • Verwerving en inschrijving

 • Standplaats en verplaatsing

 • Registratie en documentatie

 • Uitgaand object

 • Inkomende bruikleen (lenen van objecten)

 • Uitgaande bruikleen (uitlenen van objecten)

 • Documentatieplanning

Voldoet uw organisatie aan de Spectrumstandaard voor alle andere 
primaire procedures?

Zo ja, ga dan naar de volgende stap. Zo niet, begin deze procedure dan pas zodra 
aan de vereisten uit de overige primaire procedures is voldaan. Anders heeft uw 
organisatie geen methode om uw basisinformatie up-to-date te houden wanneer 
objecten uw organisatie binnenkomen, uitgaan of verplaatst worden en is er geen 
plan om een eventuele achterstand weg te werken.
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 Controleer of u beschikt over de basisinformatie

Beschikt uw organisatie over basisinformatie voor elk object  
(of groep objecten)?

Hoewel sommige organisaties gedetailleerdere interne regels hanteren, bestaat de 
basisinformatie voor elk object (of groep objecten) uit het volgende: 

 • Een uniek objectnummer (waaruit duidelijk blijkt of het object uit uw vaste 
collectie komt, in bruikleen is of een andere status heeft zoals een object uit de 
steuncollectie) - Objectnummer.

 • Een objectnaam - Objectnaam.

 • Het aantal objecten (in geval van een groep) - Aantal objecten.

 • Een korte beschrijving (of afbeelding) - Korte beschrijving.

 • De huidige standplaats - Huidige standplaats.

 • Informatie over de eigenaar van het object (als dit niet uw organisatie is) 
- Huidige eigenaar (en, als uw organisatie het object in eigendom heeft, 
informatie over de herkomst van het object).

 • Een aantekening over de persoon die deze informatie heeft vastgelegd en 
wanneer - Registrator en Registratiedatum.

Deze informatie is waarschijnlijk verdeeld over diverse soorten documentatie 
(bijv. inkomstformulieren, aanwinstenregister, objectrecords of kaarten). Als uw 
organisatie een collectie-informatiesysteem gebruikt, moet de basisinformatie voor 
de meeste objecten daarin worden vastgelegd. Het kan zijn dat uw organisatie 
voor nieuw binnengekomen objecten of kortlopende bruiklenen alleen papieren 
formulieren heeft. Deze informatie hoeft alleen maar in één lijst samengebracht te 
worden voor specifieke doeleinden zoals een audit.

Als uw organisatie altijd heeft voldaan aan de minimumstandaard voor de andere 
primaire procedures, dan beschikt u al over deze basisinformatie voor alle objecten 
die onder uw beheer vallen. Zo niet, dan is er een achterstand.

Als u niet zeker weet hoe nauwkeurig of volledig de bestaande informatie is, kunt 
u een willekeurig deel van uw collectie controleren om te kijken hoe groot het 
probleem is. Zie Audit voor meer richtlijnen.

Maak een plan voor het aanpakken van een eventuele achterstand.

Als u weet dat u een significant aantal niet-geïnventariseerde objecten heeft of dat 
uw standplaatsgegevens slecht zijn bijgehouden, is het raadzaam om te beginnen 
met het opstellen van lijsten met objecten (of groepen objecten), zaal voor zaal, 
plank voor plank. Houd daartoe onderstaande stappen aan. Maar eerst moet er 
een plan gemaakt worden om dit systematisch aan te pakken.

Ga heen en weer naar Documentatieplanning.
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Een inventaris maken

Bezoek alle standplaatsen en noteer elk object (of groep objecten) 
dat zich daar bevindt.

Begin met de lijst met standplaatsen in uw organisatie. Als u voldoet aan de 
minimumstandaard voor de procedure Standplaats en verplaatsing, moeten alle 
standplaatsen al genoteerd zijn. Zo niet, begin daar meteen mee. Het nummer of 
de naam van de standplaats moet voldoende zijn om een object precies te kunnen 
lokaliseren. Het nummer of de naam kan hiërarchisch opgesteld zijn (bijv. gebouw/
zaal/kast). Voor kleine objecten kan meer gedetailleerde informatie nodig zijn (bijv. 
fossielen in een lade).

Ga systematisch langs elke locatie die geïnventariseerd moet worden en leg voor 
elk object of groep objecten de volgende informatie vast:

 • Objectnummer (voor zover aanwezig) - Objectnummer (gebruik een 
standaardvorm).

 • Aantal objecten (bij een groep) - Aantal objecten.

 • Objectnaam - Objectnaam (gebruik een standaardterm).

 • Korte beschrijving (of neem een foto) - Korte beschrijving.

 • Huidige standplaats - Huidige standplaats. Dit moet een Standplaats - 
Referentienaam/-nummer zijn.

 • Registrator en datum - Registrator en Registratiedatum (gebruik een 
standaard datumnotatie).

Een gedeelte van het materiaal zal waarschijnlijk op bulkniveau moeten 
worden vastgelegd. Dit is afhankelijk van wat voor uw organisatie zinvol is. 
Bijvoorbeeld een ladekast met insecten die als één aanwinst zijn verworven. Voor 
inventarisdoeleinden kan de hele kast worden vastgelegd en kan er genoteerd 
worden hoeveel specimens er in elke lade zitten. Andere voorbeelden zijn dozen 
met potscherven of fotoalbums.

Is het object gemarkeerd met een nummer of heeft het een label?

Als een object gemarkeerd is met een volgnummer (of als dit nummer op het 
label is genoteerd), maak dan een objectrecord met dit nummer. Geef het object 
een tijdelijk nummer als er geen nummer is (gelabeld of gemarkeerd). Dit kan 
een oplopende nummervolgorde zijn (bijv. voorafgegaan door een 'T '), maar mag 
beslist niet verward kunnen worden met een andere nummeringsmethode die al 
eerder in uw organisatie gebruikt is. Gebruik een tijdelijke methode (bijv. een label) 
om dit nummer aan het object te bevestigen.

Maak records (of werk deze bij) voor objecten die verwervingsnummers 
hebben.

Hoogstwaarschijnlijk zijn objecten die gemarkeerd zijn met een 
verwervingsnummers al ergens geregistreerd in uw systeem, in elk geval in het 
aanwinstenregister. Werk voor deze objecten uw bestaande records bij (in het 
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bijzonder hun standplaats) of maak een nieuw objectrecord als het nog niet 
bestaat.

Controleren op discrepanties

Probeer objecten met tijdelijke nummers te identificeren.

Voor de objecten die voorzien zijn van een tijdelijk nummer moet u systematisch 
bestaande documentatie doorzoeken om een mogelijke 'match' te vinden. Dit zal 
waarschijnlijk veel langer duren dan de eerdere stappen voor het inventariseren 
van fysieke objecten. De volgende bronnen kunnen hierbij van pas komen:

 • Inschrijvingsgegevens. 

 • Overdrachtsformulieren. 

 • Objectrecords. 

 • Correspondentie. 

 • Records inkomend object. 

 • Tentoonstellingscatalogi. 

 • Notities van veldwerkverzamelingen. 

 • Financiële gegevens. 

 • Indexen. 

 • Labels. 

 • Bruikleenovereenkomsten.

 • Rapporten en notulen.

 • Week- of maandbladen en andere publicaties. 

 • Krantenknipsels. 

 • Onderzoeksnotities. 

 • Geheugen van medewerkers.

Het kan efficiënt zijn om informatie uit dergelijke bronnen over te zetten naar een 
doorzoekbare digitale vorm; dit is een tijdrovend proces maar het versnelt het 
zoeken aanzienlijk als het digitaliseringsproces eenmaal achter de rug is.

Markeer of label objecten die op deze manier zijn geïdentificeerd met 
een nummer.

Als het lukt om een object met een tijdelijk nummer te koppelen aan een 
bestaande record voor een object uit de vaste collectie, verwijder dan het tijdelijke 
nummer en vervang dit door het juiste verwervingsnummer. Volg daarbij de 
richtlijnen van uw organisatie inzake het labelen en markeren van objecten.

Werk basisinformatie (inclusief standplaats) bij of voeg deze toe.

Maak records voor nieuw geïdentificeerde objecten (of werk deze bij), net zoals u 
dit deed voor objecten die al gemarkeerd waren met een volgnummer.
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Oplossen van openstaande kwesties

Beslis hoe u met niet-geïdentificeerde objecten omgaat.

Als alle mogelijke wegen om objecten te identificeren zijn doorlopen, kan het 
zijn dat er nog niet-geïdentificeerde objecten zijn die nooit als aanwinst zijn 
geregistreerd. Beslis aan de hand van uw beleid of deze objecten moeten worden 
verworven of dat er afstand van moet worden gedaan. Als u besluit om ze te 
verwerven, leg dan als verwervingsmethode vast: 'niet-geregistreerd gevonden in 
depot'.

Controleer of u beschikt  
over de basisinformatie

Inventaris

De primaire procedures zijn geïmplementeerd

 Controleer of u voldoet aan 
de Spectrum-standaard voor 

de andere acht primaire 
procedures*.

 Voor elke standplaats (bv. kamer 
of plank) inventariseert u elk 

object (of groep).

Onderhoud de basisinformatie 
via andere procedures.

Documentatie-
planning

Verbeter eerst deze 
procedures.

 *De andere acht primaire procedures zijn:

• Inkomend object
• Verwerving en inschrijving
• Standplaats en verplaatsing
• Registratie en documentatie
• Uitgaand object
• Inkomende bruiklenen (lenen van objecten) 
• Uitgaande bruiklenen (uitlenen van objecten) 
• Documentatieplanning

  **Minimale basisinformatie voor elk 
    object (of groep van objecten) is:

• Objectnummer
• Objectnaam
• Aantal objecten (indien een groep)
• Korte beschrijving (of afbeelding)
• Huidige locatie
• Huidige eigenaar (indien niet uw 

organisatie) 
• Registrator en datum

Voldoet u aan de standaard voor 
alle acht?

Beschikt uw organisatie over 
basisinformatie** voor elk object 

(of groep objecten)?

?

?

 Ja

 Ja

 Nee

 Nee

Maak een inventaris

Basisinformatie**

Ga naar en  
terug van

Registreer
�

Vervolg op de volgende pagina
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Controleer of u beschikt  
over de basisinformatie

Inventaris

De primaire procedures zijn geïmplementeerd

 Controleer of u voldoet aan 
de Spectrum-standaard voor 

de andere acht primaire 
procedures*.

 Voor elke standplaats (bv. kamer 
of plank) inventariseert u elk 

object (of groep).

Onderhoud de basisinformatie 
via andere procedures.

Documentatie-
planning

Verbeter eerst deze 
procedures.

 *De andere acht primaire procedures zijn:

• Inkomend object
• Verwerving en inschrijving
• Standplaats en verplaatsing
• Registratie en documentatie
• Uitgaand object
• Inkomende bruiklenen (lenen van objecten) 
• Uitgaande bruiklenen (uitlenen van objecten) 
• Documentatieplanning

  **Minimale basisinformatie voor elk 
    object (of groep van objecten) is:

• Objectnummer
• Objectnaam
• Aantal objecten (indien een groep)
• Korte beschrijving (of afbeelding)
• Huidige locatie
• Huidige eigenaar (indien niet uw 

organisatie) 
• Registrator en datum

Voldoet u aan de standaard voor 
alle acht?

Beschikt uw organisatie over 
basisinformatie** voor elk object 

(of groep objecten)?

?

?

 Ja

 Ja

 Nee

 Nee

Maak een inventaris

Basisinformatie**

Ga naar en  
terug van

Registreer
�

Vervolg op de volgende pagina
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Los onopgeloste problemen op

 Breng een label met een uniek 
tijdelijk nummer op het object 

aan.

 Controleer al uw bestaande 
documentatie om te proberen 

het object te identificeren.

Markeer of label het object met 
zijn nummer.

Werk basisinformatie (inclusief 
standplaats) bij of voeg deze toe.

Houd de basisinformatie up-to-
date via andere procedures.

Beslis hoe om te gaan met niet-
geïdentificeerde objecten.

Heeft u het object 
geïdentificeerd?

Is het object gemarkeerd met 
een nummer of heeft het een 

label?

 Ja

 Ja

 Nee

 Nee

Collectie-evaluatie 
Ga naar

Vervolg van  
Maak een inventaris

Controleer op discrepanties 




