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WAARDERINGSKADER 

Waarden Omschrijving Hulpvragen 

Informatief 
Deze waarde heeft betrekking op de 
deelcollectie als bron van onderzoek of op de 
informatieve waarde van de objecten als 
informatiedrager. 

- Wordt de deelcollectie bewaard omwille van de informatie- of referentiewaarde die het bevat? 
- Is het erfgoed interessant voor onderzoekers vandaag, intern of extern? 
- Zijn er wetenschappelijke studies over gelijkaardige collecties op het erfgoed gebaseerd? 

Historisch 
Deze waarde is gebaseerd op de ouderdom 
van een deelcollectie en de mate waarin een 
deelcollectie verband houdt met de 
geschiedenis. 

- Is er een aantoonbaar, direct verband met belangrijke historische personen, gebeurtenissen, 
plaatsen, perioden, thema’s of gemeenschappen? 
- Getuigt het erfgoed  van een bepaalde historische periode, ontwikkeling, thema, tijdsbeeld of 
levensstijl? Illustreert de deelcollectie historische technische procedés? 

Vormelijk 
De waarde van de deelcollectie op het vlak 
van vormelijke aspecten die het bezit. 

- Valt de deelcollectie op door kunstzinnigheid, creativiteit, originaliteit in idee, vorm of functie? 
Hetzij wat betreft lay-out, typografie, beeld, omslag  of andere onderdelen van het erfgoed. 
- Is de deelcollectie representatief voor een bepaalde stijl, ontwerp of stroming ? 
- Speelt het in op de zintuigen? Vervult het een museale functie voor de erfgoedbibliotheek? 

Sociaal- 

maatschappelijk 

Deze waarde is gekoppeld aan het belang 
dat groepen in de samenleving nu aan de 
deelcollectie hechten. De waarde wordt 
hoger naarmate de groep nadrukkelijker 
aanwezig is of een grotere rol speelt in de 
samenleving. 

In hoeverre zijn de volgende aspecten van toepassing: 
- Is de deelcollectie op sociaal, religieus, politiek of maatschappelijk vlak van belang voor groepen in 
de samenleving nu?  Bepaalt het erfgoed mee de identiteit van een organisatie, een lokale, regionale 
of nationale gemeenschap? Representeert de deelcollectie bepaalde overtuigingen, waarden, 
gebruiken, verhalen die van belang zijn voor een groep in de samenleving? 
- Hoe wordt dit belang gedemonstreerd? (Is er een werking rond de deelcollectie, bv. een traditie?) 
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COMPARATIEVE KENMERKEN 

Kenmerken Omschrijving Hulpvragen 

Zeldzaamheid 
De deelcollectie kan zeldzaam zijn omwille van het lage aantal 
vergelijkbare deelcollecties of haar unieke samenstelling. 

- Is er op dit moment weinig vergelijkbaar erfgoed gekend? 
- Is de deelcollectie uniek omwille van haar samenstelling? 
- Hoe vervangbaar zijn de collectie-onderdelen? (Hoe minder vervangbaar, 
hoe hoger de zeldzaamheid.) 

Compleetheid 
De mate waarin de collectie-onderdelen samen een geheel 
vormen. Vergelijkbaar met ensemblewaarde. Het gaat om de 
hoogst mogelijke compleetheid op dit moment. 

- Vormen de collectie-onderdelen een samenhangend geheel? 
- Hoe volledig is de deelcollectie, afgetoetst aan catalogi / repertoria / 
bibliografieën, uitgezonderd verloren gegane exemplaren? 

Complementariteit 
De mate waarin een deelcollectie aanvullend is aan (of overlapt 
met) gelijkaardige deelcollecties. De dekkingsgraad ten opzichte 
van andere instellingen binnen de waarderingsoefening. 

- In welke mate vult deze deelcollectie gelijkaardige deelcollecties van 
andere instellingen aan binnen de waarderingscontext? (Hoe meer overlap, 
hoe minder complementair, dus hoe lager deze waarde.) 

Herkomst 
Dit kenmerk verwijst naar waar de collectie-onderdelen vandaan 
komen en ontleent waarde aan de mate waarin deze herkomst 
bekend is en aan het belang van de vorige eigenaar(s). 

- Hoeveel is bekend over waar het erfgoed vandaan komt, wie het erfgoed 
gebruikte, beheerde en in zijn bezit had? 
- In welke mate zijn deze aspecten betrouwbaar gedocumenteerd? 

Conditie 
Dit kenmerk heeft betrekking op de staat van de collectie. Dit 
betreft de staat van zowel de drager als de inhoud. De 
authenticiteit van de collectie-onderdelen wordt ook in acht 
genomen. 

- Is het in een goede toestand, vergeleken met soortgelijk erfgoed? 
- Is de drager volledig, intact? In originele staat? 
- Kan het nog gehanteerd worden zonder dat grote schade optreedt? 

Toegankelijkheid 
Dit kenmerk heeft betrekking op de ontsluiting van en toegang 
tot de deelcollectie. 

- Welk deel van de deelcollectie is geregistreerd? 
- Hoe toegankelijk zijn de registers? (Steekkaarten ter plaatse? OPAC?) 
- Hoe toegankelijk zijn de collectie-onderdelen? 

Gebruik 
Het daadwerkelijke gebruik dat van een collectie wordt gemaakt. 
Dit kenmerk gaat breder dan raadpleging alleen. 

- Hoe vaak worden exemplaren uit de deelcollectie geraadpleegd, in 
bruikleen gegeven, gedigitaliseerd, gedownload of tentoongesteld? 
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DOCUMENTEIGENSCHAPPEN 

VERSIES 

Versie Datum Auteur Opmerkingen 

1.0 2018-05-23 Melissa Hodza  

2.0 2018-06-01 Melissa Hodza Herzien n.a.v. feedback Bert Woestenborghs 

3.0 2018-06-14 Melissa Hodza Herzien n.a.v. eerste test 

4.0 2018-06-27 Melissa Hodza Herzien n.a.v. feedback Tom Deneire, FOMU 

5.0 2018-07-10 Melissa Hodza Herzien na pwg Waardering 

NAZICHT 

Versie Datum Naam Organisatie / Rol 

1.0 2018-05-29 Bert Woestenborghs CAG / lid pwg Waarderen 

2.0 2018-06-11 Mieke Lietaer, Marcel Van Den Heuvel EHC / hoofd Catalografie, expert Seriële publicaties 

VERSPREIDING 

Versie Datum Naam Organisatie / Rol 

1.0 2018-05-29 / KB & pwg Waarderen 

4.0 2018-07-03 Kris Geysen MPM / Museumbibliotheek 

4.0 2018-07-10 / Pwg Waarderen 
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Bestandsnaam Beoordelingskader 

Gemaakt / Gewijzigd 2018-05-23 10:30 / 2018-07-10 16:30 

 


