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Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox
korte introductie & toekomstplannen 



CEST opzet

• Sinds 2010 beheert meemoo CEST
• Geeft richtlijnen over hoe je best bepaalde digitaalerfgoedprocessen 

mbt het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale 
collecties uitvoert



Richtlijnen 
• Hart van het kennisplatform 
• Hoe voer je een bepaald digitaliseringsproces uit?

• Elke richtlijn vertrekt van een concrete situatie en geeft een aantal voorschriften

• Opgedeeld in: inventariseren, digitaliseren, bewaren en toegankelijk maken
• Geven aan welke standaarden gepast zijn voor welk proces 

• Verschil in 2 kwaliteitsniveaus: 
• Minimum richtlijn: duurzame werkwijze op lange termijn 

• Aanbevolen richtlijn: duurzame werkwijze op lange termijn en meerwaarde voor je 
collectie (data consistenter maken, beelden van hogere kwaliteit, …)



Standaarden

• Het standaardenregister bevat een overzicht van standaarden die van 
toepassing zijn op de digitalisering van cultureel erfgoed
• Steekkaarten met kerngegevens 
• a.d.h.v. trefwoorden relevante standaarden voor jouw type collectie of 

expertisedomein

• Wordt aangevuld 
• Comments toevoegen is mogelijk in overlegpagina
• Nieuwe standaarden voorstellen is mogelijk



Software

• Opgelet: deze pagina is verouderd > toekomstplannen = actualisering
• Het software register bevat een overzicht van softwarepakketten en 

andere instrumenten om je digitaal erfgoed te creëren, bewerken, 
beschrijven, beheren, bewaren en publiceren
• Korte uitleg van gebruik tool 
• Broncode & leveranciers 
• Gebruikersdocumentatie 

• Wordt bijgewerkt en aangevuld 
• Comments toevoegen is mogelijk in overleg-pagina
• Nieuwe software voorstellen is mogelijk



Publicaties

• Meest recente onderdeel van CEST
• De lijst bevat een overzicht van publicaties die je helpen om richtlijnen, 

standaarden en software in de praktijk toe te passen
• Wordt aangevuld met onder andere handleidingen, modeldocumenten, 

artikels, gevalstudies, rapporten, …  
• Comments toevoegen is mogelijk in overlegpagina
• Nieuwe publicaties voorstellen is mogelijk ifv kennisdeling met de sector: 

• Deliverables van een project
• Blauwdruk van een bepaalde workflow 



Glossarium

• Het glossarium bevat een lijst met vaktermen die van een bevattelijke definitie
voorzien werden. 

• Vaktermen die te maken hebben met de digitalisering van cultureel erfgoed 
• Goed vertrekpunt voor beginnende medewerkers i.v.m. terminologie 
• Wordt aangevuld 
• Comments toevoegen is mogelijk in overlegpagina
• Nieuwe termen voorstellen is mogelijk



Onderzoek naar CEST 
• Aanleiding

• Laatste vernieuwing in 2016
• Strategisch plan 2020-2023

• Methode
• Vragenformulier

• open voor sector (54 respondenten) 

• Gebruikersbevraging
• 30-tal gerichte interviews

• intern bij meemoo

• extern bij cultureel-erfgoedinstellingen 

• Google Analytics
• Invoer content op CEST Bundesarchiv, Bild 183-1987-0427-302 / CC-BY-SA 3.0



Resultaten onderzoek kennisplatform
• Waardevol platform, rode draad in de sector 
• Structuur is goed 

• Sinds bestaan al 90.000 bezoekers op weg 
geholpen 

• Niet altijd duidelijk dat ook niet-meemoo 
medewerkers nieuwe bijdragen kunnen leveren 
aan CEST of bestaande bijdragen kunnen 
aanpassen

• Wiki-omgeving optimaliseren 

• Visuele stijl optimaliseren 

• Zoekfunctie optimaliseren 
• Doorzoekbaarheid optimaliseren 

www.meemoo.be

https://meemoo.be/nl/nieuws/cest-ontrafeld-resultaten-van-het-gebruikersonderzoek


Toekomst van het kennisplatform

• Betere vertaalslag van content naar de praktijk, ook voor gebruikers met weinig (technische) 
kennis 

• Betere actualisering van de content

• Betere vindbaarheid van de aanwezige content (zowel wanneer je in CEST zelf als met een 
zoekmachine zoekt)

• Betere (interne) doorverwijzingen tussen de verschillende onderdelen van CEST

• Algemene conclusies m.b.t. de invoer in een wiki-omgeving: 

• Duidelijker maken dat je nieuwe bijdragen kunt toevoegen en bestaande bijdragen kunt 
aanpassen

• Duidelijker maken 'hoe' bijdragen toe te voegen en aan te passen 

• Software zelf is niet intuïtief / laagdrempelig genoeg



Toekomst van het kennisplatform
• SD 9: meemoo versterkt de digitale transformatie van zijn contentpartners 

en de cultuursector
• Opstart eind 2023
• Concreet: 

1. Applicatiebeheer
2. Monitoring gebruik 
3. Contentbeheer
4. Profilering 
5. Concentweergave
6. Communitybeheer



Invulboek Objecten 
dataprofielen & mapping OSLO





Dataprofiel

• Gedetailleerde beschrijvingsregels van de structuur en vorm van de 
metadata van een specifieke deelcollectie

• Invulinstructies en terminologie worden gealigneerd met de invulboeken
• Dient als toetssteen voor het registreren, schonen en verrijken van 

collectiedata
• Doel:

• uniforme, gestructureerde en consistente registratie van collectiedata;
• dit maakt de uitwisselbaarheid en doorzoekbaarheid van de collectiedata 

mogelijk.



Dataprofiel

• Biedt een grote meerwaarde ifv de disseminatie van een 
(inhaalbeweging digitale collectiedata)project:
• extra manier/perspectief om specifieke kennis te delen op CEST;
• blauwdruk voor de sector;

• We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de basisregistratie
• Meemoo voorziet begeleiding en maatwerk per project



Voorbeeld dataprofiel

• https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/Jenevermuseum

https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/Jenevermuseum


Mapping OSLO

• Dataprofiel om collectiegegevens uit de basisregistratie uit te drukken 
als OSLO conforme JSON-LD data

• ism Werkgroep Implementatie OSLO Erfgoeddata CoGhent

• https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Profiele
n/Basisregistratie_als_OSLO_JSON-LD dataprofiel

• www.meemoo.be nieuwsbericht

• verdere vragen over OSLO? digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

https://coghent.gitbook.io/oslo-implementatie/extras/introductie
https://coghent.gitbook.io/oslo-implementatie/extras/introductie
https://coghent.gitbook.io/oslo-implementatie/extras/introductie
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/Basisregistratie_als_OSLO_JSON-LD
https://meemoo.be/nl/nieuws/sos-oslo-invulboek-objecten-breidt-uit?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20meemoo%20maart%202022&utm_content=Nieuwsbrief%20meemoo%20maart%202022+Preview+CID_d930373620dca305e2575db66cb229db&utm_source=Emails%20sent%20with%20Campaign%20Monitor&utm_term=uitbreiding%20van%20het%20invulboek


van een invulformulier…

● instellingsnaam
● objectnummer
● objectnaam
● titel/korte beschrijving
● beschrijving
● vervaardiger
● datering
● materiaal
● toestand
● afmeting
● verwervingsmethode
● verwervingsbron
● verwervingsdatum
● aankoopprijs
● huidige standplaats



naar een graaf…



naar JSON-LD.

objectnummer

titel

objectnaam



Invulboek Profiel Basisregistratie als JSON-LD
Element Veld OSLO pattern Voorbeeld Waarde OSLO JSON-LD Representatie



Zijn er nog 
vragen?
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