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Inleiding
Welkom  bij  deze  korte  inventarisatie.  Deze  wordt  georganiseerd  door  Open  Cultuur  Data  (OCD)  
en  is  onderdeel  van  de  impactmeting  van  Nederlandse  open  cultuurdata.  Het  doel  is  inzicht  te  
krijgen  in  het  hergebruik  en  bereik  van  open  cultuurdata  in  Nederland.  Naast  deze  inventarisatie  
zal  OCD  onder  meer  metingen  doen  via  de  OCD  API  en  algemene  best  practices  publiceren  over  
impactmeting  van  open  cultuurdata.  
  
OCD  zal  via  Wikimedia  Commons  en  Europeana  een  overkoepelende  meting  opzetten,  die  het  
erfgoeddomein  in  staat  stelt  meer  inzicht  te  krijgen  in  de  impact  van  open  cultuurdata.  Via  deze  
inventarisatie  nodigen  we  je  uit  de  open  cultuurdataset(s)  van  jouw  instelling  onderdeel  te  maken  
van  deze  overkoepelende  metingen.  OCD  werkt  hiervoor  samen  met  Wikimedia  Commons  en  
Europeana.  We  streven  via  deze  twee  platformen  naar  een  zo  compleet  mogelijke  beeld.  We  
hopen  daarom  van  harte  dat  jouw  open  cultuur-dataset  onderdeel  wordt  van  deze  impactmeting!  
  
Wij  zullen  onze  bevindingen  natuurlijk  aan  jullie  terugkoppelen  en  tegelijkertijd  een  belangrijke  
eerste  stap  zetten  in  het  opbouwen  van  de  bewijsvoering  rond  de  impact  van  open  cultuurdata  in  
Nederland.  Naar  aanleiding  van  deze  inventarisatie,  volgt  in  november  2014  een  eerste  nulmeting.  
Uitgangspunt  is  dat  de  metingen  vervolgens  regelmatig  uitgevoerd  worden  door  OCD.  Zo  ontstaat  
inzicht  in  de  impact  van  open  cultuurdata  over  een  langere  periode.  
  
Het  invullen  van  de  basisgegevens  die  we  vragen,  vergen  maar  5  minuten  de  tijd.  Alle  aanvullende  
gegevens  zijn  van  harte  welkom.  We  vragen  je  om  uiterlijk  donderdag  30  oktober  te  reageren.  
  
Mocht  je  vragen  hebben  naar  aanleiding  van  deze  inventarisatie,  neem  dan  contact  op  met  
Josefien  Schuurman  (jschuurman@beeldengeluid.nl).  
  

Inleiding
1. Geef alsjeblieft je naam en contactgegevens (uitsluitend bekend bij OCD)
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

*2. Welke instelling vertegenwoordig je?

  

3. Tot welk domein behoort jouw instelling?
Archief  
Bibliotheek  
Museum  
Anders...  
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Steeds  meer  erfgoedinstellingen  stellen  materiaal  beschikbaar  voor  hergebruik  binnen  Wiki-
projecten  (zoals  Wikipedia)  in  de  vorm  van  een  'contentdonatie'  aan  het  open  media-archief  
Wikimedia  Commons.  Het  gaat  hierbij  om  open  cultuurdatasets  bestaande  uit  digitale  objecten  
met  bijbehorende  metadata.  Wikimedia  accepteert  voor  hergebruik  binnen  de  Wiki-projecten  
namelijk  enkel  open  materiaal.  
  
Vrijwilligers  van  Wikimedia  hebben  een  meetinstrument  ontwikkeld  waarmee  het  hergebruik  en  
bereik  van  materiaal  op  Wikimedia  Commons  in  kaart  gebracht  kan  worden.  OCD  zal  op  basis  
van  deze  inventarisatie  het  Nederlands  cultuurveld  helpen  om  de  impact  van  contentdonaties  aan  
Wikimedia  Commons  in  kaart  te  brengen.  
  
Heeft  jouw  instelling  een  contentdonatie  aan  Wikimedia  Commons  gedaan?  Meld  hem  hier  aan!  

*4. Heeft jouw instelling materiaal bijgedragen aan Wikimedia Commons?
Ja,  1  contentdonatie  
Ja,  meerdere  contentdonaties  
Nee,  maar  wel  binnenkort  
Nee  
Weet  ik  niet  

  

Voor  het  meten  van  de  impact  van  een  contentdonatie  via  Wikimedia  Commons  is  het  noodzakelijk  dat  de  
contentdonatie  ondergebracht  is  in  een  categorie.  Een  voorbeeld  is  het  Nederlands  Instituut  voor  Beeld  en  Geluid  
dat  meerdere  datasets  heeft  ondergebracht  in  de  volgende  5  categorieën:  
  
Alle  content:    
1.  Collections_of_the_Netherlands_Institute_for_Sound_and_Vision    
  
Deelrubrieken:  
2.  Video:  Media_from_Open_Beelden  
3.  Geluiden:  Sounds_from_Geluid_van_Nederland  
4.  Afbeeldingen:  Media_from_Beeld_en_Geluid_Wiki  
5.  Video:  Stichting_Natuurbeelden_on_Open_Images  

5. Hebben jullie de contentdonatie(s) ondergebracht in een categorie?
Ja,  al  onze  contentdonaties  zitten  in  een  categorie  
Ja,  maar  niet  al  onze  contentdonaties  zijn  ondergebracht  in  een  categorie  
Nee  
Weet  ik  niet  
Toelichting  
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6. Zo ja, geef hier aan om welke categorieën het gaat
Contentdonatie  1
Contentdonatie  2
Contentdonatie  3
Contentdonatie  4
Contentdonatie  5

7. Kan OCD ondersteuning bieden in het aanmaken van categorieën?
Ja,  graag  
Nee,  dank  je  

  

8. Kun je een aanvullende beschrijving geven van de contentdonatie(s)? Om wat voor
soort materiaal gaat het? Wat is de omvang van de donatie? Wanneer is deze aan
Wikimedia geleverd? Eventueel een ID? Etc.
  

9. Maakt jouw instelling al gebruik van meetinstrumenten die Wikimedia aanbiedt?
Ja,  voor  alle  contentdonaties  
Ja,  maar  niet  voor  allemaal  
Weet  ik  niet  
Nee  
Toelichting  

10. Zo ja, is er een evaluatie beschikbaar over hergebruik en/of bereik van deze
contentdonatie(s) via Wikimedia Commons? En kan OCD jou benaderen voor meer
informatie?
Ja,  we  hebben  een  evaluatie  beschikbaar  
Er  is  wel  een  evaluatie,  maar  deze  is  niet  openbaar  
Nee  
Weet  ik  niet  
Geef  hier  eventueel  de  link  naar  de  evaluatie:    
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Impactmeting  Europeana
Veel  erfgoedinstellingen  in  Nederland  dragen  hun  collectiedata  direct,  of  indirect,  bij  aan  
Europeana.  Europeana  accepteert  de  metadata  die  deze  collecties  beschrijven  onder  een  CC-0  
licentie,  wat  deze  metadatasets  tot  open  cultuurdata  maakt.  Bovendien  kunnen  instellingen  ook  
aangeven  of  de  digitale  objecten  die  door  de  metadata  beschreven  worden  zelf  ook  open  content  
betreffen,  en  dus  ook  in  die  zin  als  open  cultuurdata  op  te  vatten  zijn.  
  
OCD  werkt  samen  met  Europeana  om  metingen  te  organiseren  voor  het  Nederlandse  domein.  
OCD  zal  op  basis  van  deze  inventarisatie  zorgen  dat  Nederlandse  collecties  binnen  Europeana  
centraal  in  kaart  worden  gebracht.  
  
Draagt  jouw  instelling  collectiedata  bij  aan  Europeana?  Laat  het  ons  dan  dus  vooral  weten!  

*11. Stelt jouw instelling een dataset beschikbaar op Europeana?
Ja,  1  of  meerdere  datasets  
Nee,  maar  wel  binnenkort  
Nee  
Weet  ik  niet  

  

12. Geef hier aan hoe we jullie datatset(s) kunnen benaderen (bijvoorbeeld via de query
van jouw instelling in het filter data-provider op Europeana).
Voorbeelden van datasets van Beeld en Geluid op Europeana:
- http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=*%
3A*&rows=24&qf=DATA_PROVIDER%3A%
22Nederlands+Instituut+voor+Beeld+en+Geluid%22
- http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=*%
3A*&rows=24&qf=DATA_PROVIDER%3A%22Sound+%26+Vision+%
28Beeld+en+Geluid%29%2C+The+Netherlands%22

Dataset  1
Dataset  2
Dataset  3
Dataset  4
Dataset  5
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13. Kun je een aanvullende beschrijving geven van de dataset(s)? Om wat voor soort
materiaal gaat het? Wat is de omvang van de datatset? Wanneer is deze aan Europeana
aangeleverd? Eventueel een ID? Etc.
  

  

Laatste  vraag
14. Tot slot zijn we benieuwd waar jullie open cultuurdatasets buiten Wikimedia
Commons en Europeana nog meer te vinden zijn. Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk:
Ja

Nee

Weet  ik  niet

Op  de  eigen  
website/beeldbank
Via  een  eigen  API
Op  Flickr
Op  Flickr  the  
Commons
Op  een  regionaal  
platform  (zoals  
Oneindig  Noord-
Holland  of  Zeeuwse  
Ankers)
Via  Apps
Anders,  namelijk:  

  

Afsluiting
Hartelijk  dank  voor  je  deelname!  Mede  dankzij  deze  informatie  krijgen  we  meer  inzicht  in  de  
impact  van  open  cultuurdata  in  Nederland  en  stel  je  ons  instaat  jullie  specifiek  te  informeren  over  
de  impact  van  jullie  open  cultuurdatasets  via  Wikimedia  Commons  en  Europeana.  
  
Afhankelijk  van  wat  je  hebt  ingevuld,  nemen  we  zo  snel  mogelijk  contact  op.  
  
Met  vragen  over  de  inventarisatie  kun  je  terecht  bij  Josefien  Schuurman  
(jschuurman@beeldengeluid.nl).  
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