
Lancering van de DERA
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Doelstelling

• Vergroten maatschappelijke waarde van de collecties van 
archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen’;

• Door betere (digitale) toegankelijkheid

• Gerealiseerd door gestandaardiseerde  sectoroverstijgende 
voorzieningen

• En samenwerking van erfgoedinstellingen binnen Netwerk 
Digitaal Erfgoed (NDE).
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Werkgroep DERA

• OCW Bram Gaakeer (MinOCW),

• Enno Meijers (KB en NDE Bruikbaar),

• Sjors de Valk en Wilbert Helmus (NDE Bruikbaar),

• Willem Melder (B&G),

• Frans van der Zande (RCE),

• Laurents Sesink (Universiteit Leiden),

• Gijsbert Kruithof (NA), Annelot Vijn Het Utrechts Archief), 

• Joost van der Nat (NDE Houdbaar), 

• Marco Streefkerk (DEN).
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Nieuwe situatie
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Gebruikers
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Concretisering doelstelling

• Ongehinderd navigeren

• Bruikbaarheid vaststellen

• Informatie toevoegen
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Architectuur doelstellingen

• Authenticiteit erfgoedinfo is duidelijk (DERA 1.0)

• Beschikbaarheid erfgoedinfo is duidelijk (DERA 1.0)

• Informatie wordt herkenbaar en gebruikersvriendelijk 
aangeboden (DERA 1.0)

• Erfgoedinfo wordt eenduidig beschreven (DERA 1.0)

• Erfgoedinformatie verwijst (DERA 1.0)

• Erfgoedinformatie is verwijsbaar (DERA 1.0)

• Respecteer diversiteit erfgoedinformatie (DERA 2.0)

• Zorg voor gedistribueerde erfgoedinformatie (DERA 2.0)
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Organiseren samenwerking

• Actoren
Erfgoedinstelling, gebruiker, leverancier

• Rollen
Bronhouder, dienstverlener, beheerder gemeenschappelijke 
voorzieningen, beheerder generieke voorzieningen

• Specialisaties bronhouder:
Erfgoedobjecten,  digitale informatieobjecten, verrijkingen, 
terminologiebronnen
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NDE requirements bedrijfsfuncties
Bedrijfsfunctie Extra requirement

Beschikbaarstellen digitale 
erfgoedobjecten

Real-time opvraagbaar maken
Single sign on bij toegang 

Beheren metadata digitale erfgoed 
objecten

Koppelen digitale erfgoedobjecten aan 
termen uit terminologiebronnen

Overnemen verrijkingen derden

Beheren terminologiebronnen Bewaken consistentie met andere 
terminologiebronnen

Beheren verrijkingen Verwijzen naar bron
Overdraagbaar maken verrijkingen

Publiceren metagegevens Publiceren metadata als linked data

Beheren gemeenschappelijke 
terminologiebronnen

Beheren register, termennetwerk en 
knowledge graph

Dienstverlening Gebruiken erfgoedinformatie en gedeelde 
voorzieningen NDE. Beschikbaarstellen
verrijkingen
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Diensten

• Publicatie metadata van datasets

• Beschikbaarstellen digitale erfgoed informatie objecten

• Autorisatie

• Publicatie metadata van cultuurhistorische objecten

• Publicatie metadata van informatieobjecten

• Publicatie termen uit terminologiebronnen

• Publicatie metadata verrijkingen

• Dienstverlening aan afnemers



Doorontwikkelen DERA

Actor Activiteit

Domein-
groepen
NDE

Maken implementatieplan. Focus op aansluiten knooppunten, betrekken 
leveranciers en voorbeeldprojecten. Het implementatieplan legt relatie 
tussen doelarchitectuur (gewenste situatie) en de fysieke werkelijkheid.

Bundelen ervaringen. In de praktijk wordt getoetst of de architectuurkaders 
werken. Daarnaast wordt gesignaleerd waar aanscherpingen nodig zijn. 
Gewenste aanpassingen worden gebundeld en geprioriteerd.

Werkgroep
DERA

Bespreken ervaringen gebruikers
De domeingroepen NDE brengen ervaringen en wijzigingsvoorstellen in bij 
de werkgroep DERA, waar ze geanalyseerd worden.

Toetsen architecturen voorbeeldprojecten. Enerzijds om vast te stellen in 
welke mate wordt aangesloten. Anderzijds kunnen de bevindingen gebruikt 
worden voor doorontwikkeling.

Uitwerken geprioriteerde thema’s

Opstellen DERA 3.0. 
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