
1Registratie en documentatie

PR
IM

A
R

Y PRO
C

ED
U

R
E

Registratie en 
documentatie

Definitie
Het beheren van informatie die betekenis geeft aan uw collecties met als doel het 
vastleggen en terugvinden van wat bekend is over de objecten.

Reikwijdte
De meeste organisaties leggen gegevens over elk object of groep objecten 
gestructureerd vast (digitaal of op kaarten). Dergelijke records bieden een 
beknopt overzicht van belangrijke gegevens en kunnen geïndexeerd worden, 
zodat u benodigde informatie snel kunt vinden. Objectrecords moeten ook 
kruisverwijzingen bevatten naar andere relevante informatie die u bewaart (bijv. in 
een ander deel van uw digitale systeem of in een archiefkast met mappen over de 
objectgeschiedenis) of die elders is gepubliceerd.

Objectrecords bevatten meer informatie dan de minimale gegevens (waarbij alleen 
wordt aangegeven dat een object bestaat en waar het zich bevindt). Als u voldoet 
aan de vereisten uit de procedure Inventaris, zijn de nummers en standplaatsen 
van alle objecten in uw collectie bekend maar kunnen de namen zeer algemeen 
zijn (bijv. pot, ansichtkaart, lade met vlinders). Records met de minimale gegevens 
geven geen informatie over welke potten Romeins zijn, welke ansichtkaarten 
een stad in de jaren 1920 afbeelden of welke vlinders verzameld zijn door een 
vermaarde Victoriaanse natuurvorser.

Door te registreren en documenteren kunt u zoveel (of weinig) extra informatie 
vastleggen als u nodig acht. U kunt de kennis die uw teamleden al in hun hoofd 
hebben alsmede nieuwe feiten die aan het licht komen schriftelijk vastleggen. 
Geen enkele organisatie is ooit klaar met registratie en documentatie, omdat er 
nog altijd wel wat te leren valt.

Het kan zijn dat u waardevolle objecten moet registreren volgens een door uw 
verzekeraar opgelegde standaard. De Object ID-norm, die onder meer foto's van 
het object vereist, wordt internationaal gebruikt om gestolen items te kunnen 
achterhalen.

Als u eenmaal voldoet aan de minimumvereisten uit de procedure Inventaris, hoeft 
u minder na te denken over het wegwerken van achterstanden en kunt u zich gaan 
bezighouden met het vastleggen van informatie uit collectieonderzoek en andere 
projecten. Zie Documentatieplanning voor meer informatie over het in behapbare 
delen opsplitsen van registratiewerkzaamheden.
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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.

Houd er rekening mee dat Spectrum geen specifiek niveau voor het catalogiseren 
aangeeft, afgezien van de minimumstandaard uit de procedure Inventaris. U wordt 
daarentegen wel gevraagd om na te denken over de basisinformatie die u nodig 
hebt en hoe u dit kunt bereiken.

De Spectrumstandaard
Uw organisatie moet een duidelijk beleid voeren inzake het registreren en 
documenteren van objecten. 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:

 • Wat is de brede aanpak van uw organisatie inzake het registreren en 
documenteren van verschillende delen van uw collectie (bijv. bepaalde delen 
worden geregistreerd als afzonderlijke objecten en andere delen worden alleen 
op groepsniveau geregistreerd)?

 • Hebt u als doel om te voldoen aan externe registratienormen (bijv. het gebruik 
van bepaalde sjablonen, classificaties of thesauri die gangbaar zijn in het 
betreffende vakgebied)? 

 • Wat dient er, afgezien van de minimale gegevens, in de basisinformatie te 
staan voor verschillende delen van uw collectie?

 • Als u nog niet aan de basisinformatie voldoet, waar liggen dan uw prioriteiten 
om dit te bewerkstelligen?

 • Hoe garandeert u dat namen, data, plaatsen en andere trefwoorden 
consequent worden vastgelegd?

 • Welke objectinformatie maakt u beschikbaar voor uw gebruikers, en hoe?

 • Hoe beveiligt u vertrouwelijke informatie zoals persoonsgegevens?

 • Wat is uw streeftijd voor het maken van de records met basisinformatie voor 
nieuwe aanwinsten?

 • Hoe zorgt u ervoor dat in een record in uw collectie-informatiesysteem 
verwezen wordt naar nieuwe informatie die voortvloeit uit andere procedures?

U dient ook over een schriftelijke procedure te beschikken met daarin de te 
volgen stappen voor het registreren en documenteren van objecten. 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:
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Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?

U beschikt over een collectie-
informatiesysteem waarmee u de 
(conform de Inventaris-procedure) 
minimaal benodigde informatie vastlegt 
en dat bovendien voldoet aan uw 
registratie- en documentatiebeleid. 

Dit biedt u een structuur waarin u 
telkens meer belangrijke informatie 
kunt toevoegen conform uw registratie- 
en documentatiebeleid.

Objectrecords zijn door een uniek 
identificatienummer gekoppeld aan de 
objecten die ze beschrijven. Bovendien 
is dat nummer duurzaam aan of op het 
object aangebracht.

U kunt te allen tijde objecten koppelen 
aan de informatie in het collectie-
informatiesysteem.

Objectrecords bevatten 
kruisverwijzingen naar relevante 
informatie die in uw systeem wordt 
bewaard (op papier of digitaal) of 
elders beschikbaar is.

Alle relevante informatie over een 
object is beschikbaar, zodat u het kunt 
beheren en gebruiken. 

U spendeert geen tijd meer aan 
onderzoek van een object terwijl dat 
werk al gedaan is.

Uw systeem kan objectinformatie 
op betrouwbare wijze vinden en 
daarmee voldoen aan de behoeften van 
gebruikers.

Gebruikers kunnen eenvoudig toegang 
krijgen tot informatie over uw collecties.

U verspilt geen tijd met het doorpluizen 
van zoekresultaten die niet bieden wat 
u wilt.

Er wordt tijdig relevante informatie 
vastgelegd die voortkomt uit andere 
procedures.

Uw collectie-informatiesysteem is up-
to-date. 

Begeleidende teksten van een 
tentoonstelling kunnen worden 
hergebruikt om uw online 
collectiedatabase te verbeteren.

U beschikt over up-to-date back-up 
van uw objectrecords.

U riskeert niet dat vele jaren werk 
verloren gaat als er brand uitbreekt of 
een andere ramp zich voordoet.
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Voorgestelde procedure

Aanmaken van objectrecords

Maak een record aan voor elk object of elke groep objecten dat  
toegankelijk is via het objectnummer.

Zie Toelichting 1 voor informatie over welke vorm objectrecords kunnen hebben 
en Toelichting 2 voor meer informatie over objectgeschiedenis. Uw registratie- 
en documentatiebeleid dient voor te schrijven welke soort informatie moet 
worden vastgelegd voor elke collectie. Minimumeis is dat elk objectrecord de 
basisinformatie voor het object of de groep objecten bevat of hieraan koppelt: 

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

 • Een objectnaam - Objectnaam (gebruik een standaardterm).

 • Het aantal objecten (als ze een groep vormen) - Aantal objecten.

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

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

 • 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 (gebruik een standaard 
datumnotatie).

Als u niet over deze informatie beschikt voor elk object (of groep objecten), volg 
dan eerst de procedure Inventaris.

Voeg andere belangrijke informatie toe.

Leg op basis van uw registratie- en documentatiebeleid en afhankelijk van het 
objecttype en de beschikbare informatie zoveel mogelijk van de onderstaande 
gegevens vast. Voor nieuw verworven objecten dient u dit zo snel mogelijk te doen 
om te voorkomen dat er een achterstand ontstaat.

Objectidentificatie

 • Andere historische referentienummers - Ander nummer met een Ander 
nummer - Type (gebruik een standaardterm). 

 • Titel. 

 • Opmerkingen. 

 • Onderscheidende kenmerken. 

 • Verantwoordelijkheid voor collectiebeheer - Verantwoordelijke afdeling - 
Naam (gebruik een standaardterm).
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Objectbeschrijving

 • Ouderdom.

 • Kleur (gebruik een standaardterm).

 • Voorstelling en onderwerp: 

 • Voorstelling - Activiteit (gebruik een standaardterm). 

 • Voorstelling - Concept (gebruik een standaardterm). 

 • Voorstelling - Datum (gebruik een standaard datumnotatie). 

 • Voorstelling - Beschrijving. 

 • Voorstelling - Gebeurtenis (gebruik een standaardterm).

 • Voorstelling - Bijzonderheden. 

 • Voorstelling - Type object (gebruik een standaardterm). 

 • Voorstelling - Organisatie (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Voorstelling - Overig (gebruik een standaardterm). 

 • Voorstelling - Groep (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Voorstelling - Persoon (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Voorstelling - Plaats (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Voorstelling - Positie (gebruik een standaardterm).

 • Oplagenummer.

 • Afmeting, inclusief: 

 • Afmeting - Onderdeel (gebruik een standaardterm). 

 • Afmeting - Waarde.

 • Afmeting - Datum waarde (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Afmeting - Eenheid (gebruik een standaardterm).

 • Oplagenummer.

 • Vorm (gebruik een standaardterm). 

 • Opschrift - Inhoud.

 • Opschrift - Beschrijving.

 • Materiaal (gebruik een standaardterm). 

 • Object - Status (gebruik een standaardterm). 

 • Stadium (gebruik een standaardterm). 

 • Fysieke beschrijving.

 • Geslacht (gebruik een standaardterm). 

 • Stijl (gebruik een standaardterm).

 • Technisch kenmerk (gebruik een standaardterm), inclusief: 

 • Technisch kenmerk - Maat.

 • Technisch kenmerk - Maateenheid (gebruik een standaardterm).
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Objectgeschiedenis en -associaties

 • Geassocieerde activiteit (gebruik een standaardterm).

 • Geassocieerd concept (gebruik een standaardterm). 

 • Geassocieerde datum (gebruik een standaard datumnotatie). 

 • Geassocieerde gebeurtenis - Datum (gebruik een standaard datumnotatie). 

 • Geassocieerde gebeurtenis - Naam (gebruik een standaardterm).

 • Geassocieerd object. 

 • Geassocieerde organisatie (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Geassocieerde groep (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Geassocieerde persoon (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Geassocieerde plaats (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Relatie - Type (gebruik een standaardterm). 

 • Objectgeschiedenis - Bijzonderheden. 

 • Gerelateerd object - Nummer.

Veldwerkverzameling

 • Veldwerkverzameling - Datum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Veldwerkverzameling - Naam gebeurtenis (gebruik een standaardterm).

 • Veldwerkverzameling - Methode (gebruik een standaardterm).

 • Veldwerkverzameling - Nummer.

 • Veldwerkverzameling - Plaats (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Veldverzamelaar (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Geologisch complex - Naam (gebruik een standaardterm).

 • Habitat (gebruik een standaardterm).

 • Stratigrafische eenheid - Naam (gebruik een standaardterm).

Objectvervaardiging

 • Vervaardiging - Datum (gebruik een standaard datumnotatie). 

 • Vervaardiging - Organisatie (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Vervaardiging - Groep (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Vervaardiging - Persoon (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Vervaardiging - Plaats (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Vervaardiging - Reden (gebruik een standaardterm). 

 • Techniek (gebruik een standaardterm).

Bijdrage eigenaar object

 • Bijdrage eigenaar - Persoonlijke ervaring (een vorige eigenaar). 

 • Bijdrage eigenaar - Persoonlijke reactie.
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 • Bijdrage eigenaar - Referentie.

 • Bijdrage eigenaar - Bijzonderheden.

Referentie

 • Referentie. 

 • Referentie - Auteur/redacteur (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Referentie - Relatie (gebruik een standaardterm). 

 • Referentie - Details.

 • Referentie - Bijzonderheden.

 • Referentienummer.

 • Referentie - Datum van publicatie (gebruik een standaard datumnotatie). 

 • Referentie - Plaats van publicatie.

 • Referentie - Uitgever.

 • Referentie - Titel.

 • Referentie - Type (gebruik een standaardterm).

 • Catalogusnummer. 

 • Document - Locatie (gebruik een standaardterm).

Wijzigingsgeschiedenis (informatie over wijzigingen in de documentatie)

 • Toegevoegde informatie-eenheid (gebruik een standaardterm).

 • Wijzigingsgeschiedenis - Autorisator (gebruik een standaardvorm voor 
namen). 

 • Informatie-eenheid - Systeem (gebruik een standaardterm).

 • Informatiebron (gebruik een standaardvorm voor namen). 

 • Registrator (gebruik een standaardvorm voor namen) en Registratiedatum 
(gebruik een standaard datumnotatie).

Bied toegang tot records via indexen.

Bied toegang tot de informatie aan de hand van indexen en/of door vrije tekst-
ontsluiting. Zorg dus dat de indexen beschikbaar zijn die voor uw collectie van 
belang zijn. Daarvoor kunnen bijvoorbeeld de volgende zoekingangen gebruikt 
worden: 

 • Objectnaam. 

 • Onderwerp (bijv. middels een standaard classificatieschema).

 • Kunstenaar, maker of vervaardiger. 

 • Bron (bijv. schenker of verkoper). 

 • Productiedatum. 

 • Geassocieerde mensen. 

 • Geassocieerde plaatsen.
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Bijhouden van objectrecords

Leg een koppeling of kruisverwijzing naar relevante informatie die is 
vastgelegd tijdens andere procedures.

Het is belangrijk dat relevante informatie die gegenereerd is tijdens andere 
procedures toegankelijk is wanneer een objectrecord wordt bekeken. Deze 
informatie hoeft niet volledig in het collectie-informatiesysteem opgenomen te 
worden. Een verwijzing naar de bron van de informatie is wel nodig zodat u en 
anderen dit weten en later kunnen terugvinden. De meest eenvoudige manier 
om dat te doen is door middel van referentienummers. De meeste collectie-
informatiesystemen bieden hiervoor mogelijkheden.

Beveilig het informatiesysteem en maak digitale back-ups en 
papieren kopieën.

Het collectie-informatiesysteem is de meest volledige weergave van de 
geschiedenis van elk object. Het is dus van essentieel belang deze informatie veilig 
te bewaren.

Bij een geautomatiseerd collectie-informatiesysteem moeten er back-ups worden 
gemaakt. De frequentie, methode en verantwoordelijkheid hiervoor zijn vastgelegd 
in uw beleid en procedures. Het is lastig om back-ups te maken van een 
handmatig collectie-informatiesysteem; sommige organisaties maken fotokopieën.

Verbeteren van registratie en documentatie

Voeg informatie toe afkomstig uit documentatieprojecten.

Resultaten uit Documentatieplanning.

Voeg informatie toe afkomstig uit een collectie-evaluatie.

Resultaten uit Collectie-evaluatie.

Voeg informatie toe afkomstig uit onderzoek, interpretatie of ander 
gebruik.

Resultaten uit Gebruik collecties.
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Richtlijnen

Toelichting 1: Objectrecords
Collectie-informatiesystemen kunnen de volgende vormen hebben: 

 • Een geautomatiseerde database.

 • Voorgedrukte registratiekaarten.

 • Losse bladen die genummerd zijn.

Er is meestal één record voor elk object (of groep objecten). In geautomatiseerde 
en handmatige systemen wordt informatie binnen elk objectrecord geordend in 
een reeks 'hokjes' die 'velden' worden genoemd. Elk afzonderlijk gegeven, zoals 
de datum waarop een object is gemaakt of de naam van de schenker, staat in een 
apart veld vermeld. Informatie in deze velden kan op een consequente manier 
worden geschreven om indexeren te vergemakkelijken. Daarbij kunnen er regels 
worden opgesteld inzake de woorden die mogen worden gebruikt, de volgorde 
waarin ze worden ingevoerd en de toegestane leestekens.

Geautomatiseerde databases

Er is een aantal commerciële geautomatiseerde systemen beschikbaar die de 
procedure Registratie- en documentatie (alsmede andere Spectrum-procedures) 
ondersteunen. Deze systemen worden collectie-informatiesystemen (CIS) 
genoemd. Op de Collections Trust-website staat meer informatie over CIS-
software van Spectrum-partners. Dit zijn leveranciers die graag meehelpen om 
Spectrum verder te ontwikkelen en te promoten en een licentie hebben om 
Spectrum commercieel te gebruiken. Veel van deze systemen zijn compatibel met 
Spectrum (‘Spectrum Compliant’), hetgeen betekent dat ze door Collections Trust 
gevalideerd zijn en ruimte bieden om elke benodigde informatie-eenheid vast te 
leggen tijdens een Spectrum-procedure.

Toelichting 2: Objectgeschiedenis
Niet alle informatie over de objecten in uw collecties hoeft vastgelegd te worden 
in objectrecords; in veel gevallen is dit zelfs onmogelijk. Aanvullende informatie 
(bijv. correspondentie, notities, krantenknipsels, rapporten) kan worden bewaard 
in mappen inzake de objectgeschiedenis. Elke map moet voorzien zijn van het 
betreffende objectnummer en op volgorde worden gearchiveerd.

Het kan handig zijn om de aandacht te vestigen op bijzonder nuttige informatie die 
in de objectgeschiedenis wordt bewaard (bijv. als er een notitie bij een verwerving 
wordt gemaakt: 'Voor de volledige geschiedenis, zie de brief met informatie van de 
schenker in de objectgeschiedenis').
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Registratie en documentatie

Maak objectrecords aan

Onderhoud objectrecords

Maak een record aan voor elk 
object of elke groep objecten 

dat toegankelijk is via het 
objectnummer. Minimumeis 

is dat elk objectrecord de 
basisinformatie voor het object 
of de groep objecten bevat of 

hieraan koppelt.

 Voeg andere belangrijke 
informatie toe.

Geef toegang tot de records via 
toepasselijke indexen.

Leg een koppeling of 
kruisverwijzing naar relevante 

informatie die is vastgelegd 
tijdens andere procedures.

Beveilig het informatiesysteem 
en maak digitale back-ups en 

papieren kopieën.

Opzetten van 
uw collectie-
informatiesysteem

Objectidentificatie
Objectbeschrijving
Objectgeschiedenis 
en -associaties 
Veldverkverzameling
Objectvervaardiging
Bijdrage eigenaar 
object 
Referentie
Wijzigings-
geschiedenis

Objectidentificatie
Referentie

Inventaris

Beleid voor 
Registratie en 
documentatie

Informatie 
beschikbaar

Soort object

  **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 

museum) 
• Geregistreerd (naam en datum)

Ga naar, en kom 
terug van, indien 

nodig

Registreer

Registreer

�

�

Gebaseerd op
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Registratie en documentatie

Maak objectrecords aan

Onderhoud objectrecords

Maak een record aan voor elk 
object of elke groep objecten 

dat toegankelijk is via het 
objectnummer. Minimumeis 

is dat elk objectrecord de 
basisinformatie voor het object 
of de groep objecten bevat of 

hieraan koppelt.

 Voeg andere belangrijke 
informatie toe.

Geef toegang tot de records via 
toepasselijke indexen.

Leg een koppeling of 
kruisverwijzing naar relevante 

informatie die is vastgelegd 
tijdens andere procedures.

Beveilig het informatiesysteem 
en maak digitale back-ups en 

papieren kopieën.

Opzetten van 
uw collectie-
informatiesysteem

Objectidentificatie
Objectbeschrijving
Objectgeschiedenis 
en -associaties 
Veldverkverzameling
Objectvervaardiging
Bijdrage eigenaar 
object 
Referentie
Wijzigings-
geschiedenis

Objectidentificatie
Referentie

Inventaris

Beleid voor 
Registratie en 
documentatie

Informatie 
beschikbaar

Soort object

  **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 

museum) 
• Geregistreerd (naam en datum)

Ga naar, en kom 
terug van, indien 

nodig

Registreer

Registreer

�

�

Gebaseerd op

Verbeter objectrecords

Voeg informatie toe van 
documentatieprojecten.

Documentatie-
planning

Resultaten van Registreer
[relevante informatie]

�

Voeg informatie toe uit een 
collectie-evaluatie.

Evaluatie van 
collecties

Resultaten van Registreer Objectidentificatie 
Collectie-evaluatie

�

 Voeg informatie toe die 
voortkomt uit onderzoek, 

interpretatie of ander gebruik.
Gebruik collecties Resultaten van Registreer

Objectidentificatie
Gebruik collectie
Gebruik object
Bijdrage gebruiker

�




