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Gebruik collecties

Definitie
Het beheren en documenteren hoe de collecties van uw organisatie, inclusief 
afbeeldingen en andere reproducties, worden gebruikt door u en anderen.

Reikwijdte
Deze procedure biedt een leidraad om het gebruik van originele objecten te 
beheren, maar ook het gebruik van afbeeldingen en andere reproducties. Daarbij 
hebt u meestal ook de procedure Rechten nodig. U kunt deze procedure tevens 
gebruiken in combinatie met de procedure Uitgaande bruikleen (uitlenen van 
objecten) om informatie vast te leggen over hoe uw objecten gebruikt zijn terwijl 
ze in bruikleen waren. 

Er zijn tal van gebruiksvormen mogelijk. Bijvoorbeeld: tentoonstellingen, online 
afbeeldingen of in druk afdrukken, educatieve evenementen, informatieverzoeken, 
onderzoeksprojecten, bediening van werkende machines, bespelen van een 
muziekinstrument, filmen, en als inspiratiebron voor nieuw werk van kunstenaars 
fungeren. 

De procedure is geen handleiding voor het plannen van tentoonstellingen of 
voor ander specifiek gebruik. Deze procedure helpt u wel met het volgende: 
het voorgestelde gebruik van uw collecties beoordelen en autoriseren, elk 
afzonderlijk gebruik documenteren en informatie daarover vastleggen zoals 
tentoonstellingsteksten, onderzoeksresultaten en door gebruikers gegenereerde 
inhoud. Deze procedure bevat tevens kruisverwijzingen naar veel andere 
procedures die u nodig kunt hebben voor, tijdens en na gebruik van objecten.

De Spectrumstandaard
Uw organisatie dient een beleid te hebben inzake het gebruik en de 
toegankelijkheid van collecties. Dit beleid dient in overeenstemming te zijn met uw 
beleid inzake collectiezorg, collectie-informatie en collectieontwikkeling - idealiter 
als onderdeel van een geïntegreerd kader voor collectiemanagement. Uw beleid 
moet rekening houden met de volgende vragen:

 • Wat is de missie van uw organisatie?

 • Hoe worden uw collecties gebruikt en hoe worden deze beschikbaar gemaakt, 
zodat anderen deze kunnen gebruiken conform uw missie?
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 • Met welke wettelijke, ethische of andere zaken moet er rekening worden 
gehouden bij het overwegen van voorgesteld gebruik van uw collecties?

 • Wie kan het gebruik van uw collecties (inclusief reproducties) autoriseren?

 • Hoe maakt u informatie over uw collecties beschikbaar?

 • Hoe maakt u uw collecties fysiek toegankelijk voor onderzoekers?

 • Voor zover relevant: hoe gaat u om met onderzoeksaanvragen waarbij sprake 
is van destructieve monsterneming?

 • Wat is uw benadering ten aanzien van het verstrekken van licenties 
voor materiaal (zoals afbeeldingen) waarvan uw organisatie de enige 
rechthebbende is?

 • Gebruikt u materiaal waar (waarschijnlijk) auteursrecht op rust, als u om 
wat voor reden dan ook geen contact kunt opnemen met de betreffende 
rechthebbenden?

Uw organisatie dient tevens een schriftelijke procedure te hebben met daarin 
de te volgen stappen voor het beheren van het gebruik van uw collecties. 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 beschikt over een systeem voor het 
opstellen, beoordelen en autoriseren 
van aanvragen om objecten en 
reproducties te gebruiken.

Uw objecten lopen geen risico om op 
onjuiste wijze gebruikt te worden en 
er is een controlespoor in het geval er 
problemen optreden.

U legt elk gebruik van een object 
of reproductie vast en maakt 
deze informatie toegankelijk via 
het betreffende objectnummer of 
reproductienummer.

U kunt belanghebbenden laten 
weten hoe vaak uw collecties worden 
gebruikt.

Voor lichtgevoelige objecten stelt u een 
lichtbudget vast en houdt u dit bij. 

Uw systeem voorkomt dat een object 
dubbel gereserveerd wordt voor 
eenzelfde periode.

U kunt het gebruik van uw objecten 
coördineren, vooral in grotere 
organisaties.

U bewaart de gegevens van 
onderzoekers en anderen die specifieke 
objecten gebruikt hebben.

U kunt items die door een bepaalde 
gebruiker zijn gebruikt controleren als 
er in de toekomst veiligheidsproblemen 
optreden.

Nieuwe kennis en informatie die is 
opgedaan tijdens het gebruik van 
objecten of reproducties voegt u aan 
uw collectie-informatiesysteem toe.

Tentoonstellingsteksten kunnen 
opnieuw worden gebruikt om uw online 
collectie-informatie te verbeteren.
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Voorgestelde procedure

Voorgesteld gebruik van objecten of reproducties 
evalueren

Worden de objecten uitgeleend?

Als u een aanvraag ontvangt waarbij het gaat om het uitlenen van uw objecten, 
volgt u de procedure Uitgaande bruikleen (uitlenen van objecten).

Maak een record aan van het voorgestelde gebruik.

Leg voor alle andere gebruiksvormen van objecten of reproducties (inclusief 
voorstellen binnen uw organisatie en externe aanvragen) de volgende informatie 
vast. Wellicht gebruikt uw organisatie een standaardformulier om dergelijke 
aanvragen vast te leggen. Noteer de Document - Locatie, zodat het document 
later gemakkelijk terug te vinden is en ernaar verwezen kan worden.

Gebruik van collectie

 • Een referentienummer voor het gebruik - Gebruik - Referentienummer 
(gebruik een standaardvorm).

 • Voor zover van toepassing: Gebruik - Titel (bijv. tentoonstellingsnaam of 
boektitel).

 • Gebruik - Type (bijv. tentoonstelling, onderzoek) (gebruik een standaardterm).

 • Datum van het gebruik: 

 • Voor één dag - Gebruik - Begindatum (gebruik een standaard 
datumnotatie).

 • Voor een periode - Gebruik - Einddatum (gebruik een standaard 
datumnotatie).

 • Naam en contactgegevens van degene die de aanvraag indient:

 • Gebruiker (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Gebruiker - Contactpersoon (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Adres.

 • De persoon binnen uw organisatie die verantwoordelijk is voor het regelen van 
het gebruik - Gebruik - Organisator (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • De locatie waar het gebruik plaatsvindt als deze buiten uw gebouwen ligt - 
Gebruik - Tentoonstellingslocatie (gebruik een standaardterm).

 • Informatie over het gebruik (bijv. details over online gebruik of oplage van een 
boek) of gebruiker (bijv. diens status) - Gebruik - Aanvraag - Bijzonderheden.

Objectidentificatie

 • Objectnummer

 • Korte beschrijving
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En/of

Reproductie

Details van elke reproductie die voor het gebruik vereist is, inclusief: 

 • Reproductienummer.

 • Reproductie - Beschrijving.

Gebruik object

 • De status van het gebruik - Gebruik object - Status (gebruik een 
standaardterm).

 • De datum van die status - Gebruik object - Status - Datum (gebruik een 
standaard datumnotatie).

Aanvankelijk zal de status 'aangevraagd' zijn. Werk de status bij; deze wijzigt 
namelijk gedurende de procedure.

Evalueer het voorstel.

Dien overeenkomstig uw beleid een verzoek in om het voorgestelde gebruik te 
laten autoriseren. Naast algemene beleidslijnen waaraan moet worden voldaan, 
kunnen er ook specifieke risico's verbonden zijn aan afzonderlijke objecten (bijv. 
gevaren) of reproducties (bijv. onbekende auteursrechtenstatus). Als dit niet reeds 
vastgelegd is in de relevante objectrecords, kan het zijn dat autorisatie slechts 
onder voorbehoud van verder onderzoek en advies van een specialist wordt 
verleend.

Wordt er autorisatie verleend voor het voorgestelde gebruik?

Breng de persoon die het gebruik heeft aangevraagd op de hoogte, zodra er een 
beslissing is genomen. Als het gebruik geautoriseerd is, kan er nog een schriftelijke 
overeenkomst inzake het gebruik nodig zijn (bijv. ondertekende akkoordverklaring 
over voorwaarden voor de onderzoeksruimte of een licentie om reproducties 
te mogen gebruiken). Als het gebruik niet geautoriseerd is, geef dan de reden 
hiervoor aan. Noteer in elk geval de Document - Locatie, zodat de informatie 
gemakkelijk terug te vinden is en ernaar verwezen kan worden.

Gebruik van reproducties

Zorg ervoor dat de relevante rechten zijn verleend of dat er licenties 
voor het gebruik zijn afgegeven.

Als er reproducties worden gebruikt, moet u ervoor zorgen dat eventuele 
gerelateerde rechten zijn afgehandeld: rechten die in handen zijn van anderen 
moeten worden verleend en/of er moeten licenties worden afgegeven voor rechten 
die uw organisatie in handen heeft. Houd er rekening mee dat er zowel op de 
originele objecten als op de reproducties rechten kunnen rusten. Als dat het geval 
is, dan zijn die rechten waarschijnlijk in handen van verschillende mensen en 
moeten deze afzonderlijk afgehandeld worden. Ga naar Rechten.
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Maak indien nodig foto's van de objecten.

Als u nieuwe foto's van objecten nodig hebt, volg dan - ervan uitgaande dat alle 
rechtenkwesties afgehandeld zijn - de procedure Reproductie.

Zorg dat u informatie over de objecten verkrijgt.

Als u informatie over de objecten nodig hebt die in reproducties zijn afgebeeld, 
kunt u deze vinden in de betreffende objectrecords. Als u nieuwe bijschriften 
maakt, kunt u deze later in deze procedure toevoegen aan bestaande 
objectrecords.

Gebruik van objecten

Maak indien nodig een bestand aan voor het project of de activiteit.

Bijvoorbeeld: een projectbestand voor een tentoonstelling, een onderzoeksbestand 
of logboek voor werkende objecten. Noteer de Document - Locatie, zodat het 
document later gemakkelijk terug te vinden is.

Leg het gebruiksstadium vast dat een object (of groep objecten) of een 
reproductie heeft bereikt tijdens het gebruik:

Gebruik object

 • De status van het gebruik - Gebruik object - Status (gebruik een 
standaardterm).

 • De datum van die status - Gebruik object - Status - Datum (gebruik een 
standaard datumnotatie).

Aanvankelijk zal de status 'aangevraagd' zijn. Werk de status bij; deze wijzigt 
namelijk gedurende de procedure.

Reserveer de objecten voor de gebruiksperiode.

Reserveer de objecten, zodat ze beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt. Vooral 
in een grote organisatie is dit nodig, omdat er iemand anders kan zijn die de 
objecten op hetzelfde moment nodig zou kunnen hebben.

Controleer de conditie van de objecten.

Om te controleren of de objecten veilig kunnen worden gebruikt, volgt u de 
procedure Conditiecontrole en technisch onderzoek.

Als dit betekent dat er conservering moet plaatsvinden, volgt u de procedure 
Actieve en preventieve conservering.
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Verplaatsing van objecten voor en na gebruik

Regel, indien nodig, dat objecten worden verplaatst voor en (voor zover van 
toepassing) na gebruik. Werk de betreffende standplaatsrecords bij en ga naar 
Standplaats en verplaatsing.

Het gebruik van objecten of reproducties 
documenteren

Voeg relevante informatie toe die voortvloeit uit het gebruik.

Dit kunnen onder meer de volgende gegevens zijn:

Gebruik object

Leg voor zover nodig gegevens vast die verband houden met het gebruik (bijv. 
omgevingsomstandigheden, aantal bezoekers, online activiteit), zoals: 

 • Gebruik meting - Type (gebruik een standaardterm).

 • Gebruik meting - Waarde.

 • Gebruik meting - Waarde - Eenheid (gebruik een standaardterm).

 • Gebruik meting - Precisie (gebruik een standaardterm).

 • Gebruik meting - Datum (gebruik een standaard datumnotatie).

Verklarende tekst die voor het gebruik is geschreven:

 • Tekst - Referentienummer (gebruik een standaardvorm).

 • Tekst.

 • Tekst - Doelgroep (gebruik een standaardterm).

 • Tekst - Auteur (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Tekst - Datum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Tekst - Taal (gebruik een standaardterm).

 • Tekst - Bijzonderheden.

 • Tekst - Reden (gebruik een standaardterm).

Leg nieuwe beperkingen ten aanzien van het gebruik vast (bijv. mag niet worden 
uitgeleend, alleen toegankelijk voor medewerkers of niet toegankelijk voor externe 
onderzoekers) die het gevolg zijn van dit gebruik:

 • De aard van de beperking - Gebruik - Beperking (gebruik een standaardterm).

 • De datum waarop de beperking ingaat - Gebruik - Beperking - 
Datum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Andere informatie over de beperking - Gebruik - Beperking - Bijzonderheden.

Gebruik van collectie

 • Gebruik - Referentienummer (gebruik een standaardvorm).

 • Voor zover van toepassing: Gebruik - Titel (bijv. tentoonstellingsnaam of 
boektitel).
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 • Het Gebruik - Type (bijv. tentoonstelling, onderzoek) (gebruik een 
standaardterm).

 • De datum waarop het gebruik plaatsvond: 

 • Voor één dag - Gebruik - Begindatum (gebruik een standaard 
datumnotatie).

 • Voor een periode - Gebruik - Einddatum (gebruik een standaard 
datumnotatie).

 • Wie de Gebruiker was (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Wie was er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor de afhandeling van 
het gebruik - Gebruik - Organisator (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Details van de machtiging voor het gebruik: 

 • Degene die toestemming voor het gebruik heeft verleend - Gebruik - 
Autorisator (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Wanneer de autorisatie is verleend - Gebruik - Machtigingsdatum (gebruik 
een standaard datumnotatie).

 • Voorwaarden betreffende het gebruik - Gebruik - Voorwaarden.

 • Waar het gebruik plaatsvindt - Gebruik - Tentoonstellingslocatie (gebruik een 
standaardterm).

 • Gebruik - Resultaat (gebruik een standaardterm).

 • Bijkomende informatie over het gebruik - Gebruik - Bijzonderheden.

Als het gebruik het verzamelen van informatie of andere reacties van gebruikers 
van uw museum behelst, kunt u tevens de volgende objectrecords toevoegen 
(voor zover relevant):

Bijdrage gebruik – Informatie

 • Gebruiker – Referentie.

 • Gebruiker - Rol (gebruik een standaardterm).

 • Gebruiker - Persoonlijke ervaring.

 • Gebruiker - Persoonlijke reactie.

 • Bijdrage gebruiker - Bijzonderheden.
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Gebruik van collecties

Evalueer het voorgestelde gebruik van objecten of reproducties 

Gebruik reproducties

Overweeg het voorgestelde 
gebruik in het licht van uw 

beleid.

Wordt er autorisatie verleend 
voor het voorgestelde gebruik?

Verleen rechten en/of verstrek 
licenties voor het gebruik voor 

uw materiaal.

Worden reproducties gebruikt?

Fotografeer de objecten indien 
nodig.

Verzamel informatie over 
objecten uit objectrecords.

Intern voorstel of 
extern verzoek 
om objecten of 
reproducties te 
gebruiken

Uitgaande 
bruiklenen (objecten 
uitlenen)

Rechtenbeheer

Reproductie

Gebaseerd op

Als het een bruikleenverzoek 

Voorstel of 
aanvraagformulier

Schriftelijke 
autorisatie of 
afwijzing (met 
opgave van redenen)

Opslaan

Verstuur en  
sla op

Gebruik collecties
Objectidentificatie
Reproductie
Gebruik object

Registreer

�

 Ja

 Ja

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar en kom 
terug van

Vervolg op de volgende pagina

 Nee

 Nee

Gebruik object

Registreer 
gebruiksfase �

Gebruik collecties
Gebruik object
Bijdrage van 
gebruiker

�

Project- of 
activiteitenbestanden, 
bijv.: tentoonstellings-
dossier, onderzoekers-
bestand, logboek

Conditiecontrole en 
technisch onderzoek

Standplaats en 
verplaatsing

 Maak indien nodig een bestand 
aan voor het project of de 

activiteit.

Reserveer de objecten voor de 
gebruiksperiode.

Controleer de conditie van de 
objecten.

Zorg er indien nodig voor dat 
objecten voor en na gebruik 

worden verplaatst en werk de 
standplaatsreecords bij.

Pas de relevante project- of 
activiteitenbestanden aan 

met details van een eventuele 
evaluatie van het gebruik. 

Registreer:
• Informatie over het gebruik.
• Nieuwe inhoud die door het 

gebruik wordt gegenereerd 
(bijv. bijschriften).

• Relevante gegevens die 
hieruit voortvloeien (bijv. 
bezoekersaantallen, lux-uren, 
online activiteit).

• Reacties van gebruikers (bijv. 
van bezoekers).

Vervolg van  
Gebruik reproducties

Project- of 
activiteitenbestanden, 
bijv.: tentoonstellings-
dossier, onderzoekers-
bestand, logboek

Bestand

Gebruik objecten

Documenteer het gebruik van objecten of reproducties 

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar en kom 
terug van

Registreer

Pas aan
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Gebruik van collecties

Evalueer het voorgestelde gebruik van objecten of reproducties 

Gebruik reproducties

Overweeg het voorgestelde 
gebruik in het licht van uw 

beleid.

Wordt er autorisatie verleend 
voor het voorgestelde gebruik?

Verleen rechten en/of verstrek 
licenties voor het gebruik voor 

uw materiaal.

Worden reproducties gebruikt?

Fotografeer de objecten indien 
nodig.

Verzamel informatie over 
objecten uit objectrecords.

Intern voorstel of 
extern verzoek 
om objecten of 
reproducties te 
gebruiken

Uitgaande 
bruiklenen (objecten 
uitlenen)

Rechtenbeheer

Reproductie

Gebaseerd op

Als het een bruikleenverzoek 

Voorstel of 
aanvraagformulier

Schriftelijke 
autorisatie of 
afwijzing (met 
opgave van redenen)

Opslaan

Verstuur en  
sla op

Gebruik collecties
Objectidentificatie
Reproductie
Gebruik object

Registreer

�

 Ja

 Ja

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar en kom 
terug van

Vervolg op de volgende pagina

 Nee

 Nee

Gebruik object

Registreer 
gebruiksfase �

Gebruik collecties
Gebruik object
Bijdrage van 
gebruiker

�

Project- of 
activiteitenbestanden, 
bijv.: tentoonstellings-
dossier, onderzoekers-
bestand, logboek

Conditiecontrole en 
technisch onderzoek

Standplaats en 
verplaatsing

 Maak indien nodig een bestand 
aan voor het project of de 

activiteit.

Reserveer de objecten voor de 
gebruiksperiode.

Controleer de conditie van de 
objecten.

Zorg er indien nodig voor dat 
objecten voor en na gebruik 

worden verplaatst en werk de 
standplaatsreecords bij.

Pas de relevante project- of 
activiteitenbestanden aan 

met details van een eventuele 
evaluatie van het gebruik. 

Registreer:
• Informatie over het gebruik.
• Nieuwe inhoud die door het 

gebruik wordt gegenereerd 
(bijv. bijschriften).

• Relevante gegevens die 
hieruit voortvloeien (bijv. 
bezoekersaantallen, lux-uren, 
online activiteit).

• Reacties van gebruikers (bijv. 
van bezoekers).

Vervolg van  
Gebruik reproducties

Project- of 
activiteitenbestanden, 
bijv.: tentoonstellings-
dossier, onderzoekers-
bestand, logboek

Bestand

Gebruik objecten

Documenteer het gebruik van objecten of reproducties 

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar en kom 
terug van

Registreer

Pas aan




