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CEST tools biedt overzicht softwarepakketten collectiebeheer
Reminder call for proposals DISH2011
Advies cultuurbeleid 2013 - 2016




'Best Practice' onderscheiding voor sterke digitale cultuurprojecten
Nieuwe website DEN online!

Houd mij op de hoogte
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Red de 20e eeuw van de vergetelheid
The Digital Dark Age en het voorkomen van de digitale midlife crisis
Museum & The Web 2011 – dag 2
Museum & The Web 2011 – dag 1
Crowdsourcing: Want twee weten meer dan een!

Artikelen






Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD)
Veelgestelde vragen over auteursrecht
ENUMERATE: Europees thematisch netwerk gericht op digitaal erfgoedstatistieken
De Digitale Feiten en Meer Digitale Feiten
Een goed ingerichte database maakt je museum toekomstbestendig

musea

DE conferentie Europeana

Uitvoering archieven bibliotheken innovatie

DEN

Europa auteursrecht digitale duurzaamheid subsidies alle tags

Projectevaluatie
Heb je een project op het gebied van ICT en cultureel erfgoed afgerond? Deel deze ervaringen
dan met collega-erfgoedinstellingen via dit evaluatieformulier dat gepubliceerd wordt op DE
projectenbank van DEN. Voor projecten die gefinancierd zijn vanuit de regeling Digitaliseren
met Beleid, is deze evaluatie verplicht. Staat je project nog niet in DE projectenbank? Meld
dan eerst hier je project aan.

NB: Het is nog niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan. Het is daarom
raadzaam om eerst de antwoorden te verzamelen alvorens het formulier in te vullen.
Voor vragen over het invullen van het formulier kun je terecht bij Wietske van den Heuvel
(redacteur Kennisbank) register[at]den.nl.

1. Naam van het project:*

2. DmB-nummer (bij gebruikmaking van de regeling Digitaliseren met
Beleid):

3. Welke specifieke projectmanagementmethode is in het project gebruikt en
wat zijn de ervaringen daarmee? *

4. Zou je deze methode bij een volgend digitaliseringsproject weer gebruiken?
*
Ja
Nee

5. Welke omstandigheden hebben het project positief beïnvloed? *

6. Welke omstandigheden hebben het project negatief beïnvloed? *

7. Welke onderdelen zijn niet gerealiseerd volgens de planning?*
meerdere antwoorden mogelijk
Doorlooptijd
Middelen (geld)
Middelen (FTE)

Resultaat
Alles is gerealiseerd volgens planning

8. Zijn alle projectresultaten gehaald? Zo niet, licht toe welke en waarom niet?
*

9. Is er een formele (interne) projectevaluatie uitgevoerd?*
Ja
Nee

10. Mag DEN hier inzage in krijgen? (Zo ja, dan kun je de relevante
documentatie mailen naar register@den.nl onder vermelding van de
projectnaam) *
Ja
Nee

11. Met welke externe partijen is er samengewerkt? (deze informatie wordt
niet gepubliceerd)

12. Hoe is deze samenwerking verlopen? (deze informatie wordt niet
gepubliceerd)

13. Welke softwareproducten zijn bij dit project gehanteerd? *

14. Ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan: welke standaarden zijn
er bij gekomen en waarom?*

15. Ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan: welke standaarden zijn
niet gerealiseerd en waarom?*

16. Wat is de omvang van de digitale collectie die in het project is
gerealiseerd? (graag specificeren per soort collectie met vermelding van de
eenheden)*

17. Hoe zijn de kwaliteitseisen voor de digitalisering bepaald? *

18. Is daarbij gebruik gemaakt van één of meer van de volgende bronnen:

meerdere antwoorden mogelijk
DE BASIS van DEN (licht hieronder toe)
Metamorfose
Het Geheugen van Nederland
Anders (licht hieronder toe)

19. Toelichting bij gebruik van DE BASIS:

20. Toelichting bij anders:

21. Is er een kwaliteitscontrole uitgevoerd? *
Ja
Nee

22. Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet? *

23. Als er een online dienst is ontwikkeld, wat is dan de url?

24. Hoe lang en op welke manier is de exploitatie van de dienst gedekt? *

25. Welke concrete producten om kennis over te dragen (zoals een studiedag,
publicatie of presentatie) heeft dit project opgeleverd? Voeg hier eventueel
relevante links toe.*

26. Welke leerpunten en/of vervolgacties heeft het project opgeleverd? *

27. Naam:*

28. Instelling:*

29. Emailadres:*

Eventuele opmerkingen:

anti-spam vraag

8 plus 5 is:*

Verzenden

* vragen met een asterisk zijn verplicht.
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