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merk-
communicatie

content-
communicatie

1

2

Merkcommunicatie gaat om uitingen  
waar voornamelijk het NDE als  organisatie 
wordt gepromoot op een korte of  compacte 
 manier. Denk aan flyers, posters of  online 
banners met een grote kop en weinig 
 leestekst. Hierin werken we met het  
meest opvallende 'semibold'  lettertype.

Contentcommunicatie gaat om uitingen  
met een langere tekst. Denk aan  rapporten 
en online artikelen. Hier gebruiken we een 
minder zwaar kop lettertype in combinatie 
met lettertypes voor langere teksten.
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3DERA – Versie 3.0

Inleiding
De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurka-
ders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie 
Digitaal Erfgoed. De DERA wordt stapsgewijs ontwikkeld. Voor u ligt DERA 3.0.

DERA 1.0 bevatte gemeenschappelijke principes. DERA 2.0 was de eerste stap om deze te vertalen 
naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk. In DERA 3.0 is dit 
normatieve kader aangevuld met een informatief deel waarin architectuurpatronen worden beschre-
ven. Deze architectuurpatronen zijn afkomstig uit de praktijk van erfgoedinstellingen en ontwikkelin-
gen binnen de domeingroepen van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

De Nationale Strategie onderscheidt de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. De focus van 
DERA 1.0 en DERA 2.0 ligt op het domein Bruikbaar. In DERA 3.0 is ook aandacht besteed aan Houd-
baar, in het architectuurpatroon Langetermijnbewaring. De verwachting is dat voor Zichtbaar ook één 
of	meer	architectuurpatronen	onderkend	zullen	worden,	onder	andere	over	gedragsprofi	elen.

Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. We gebruiken TOGAF 
als	methode	om	het	architectuurproces	vorm	te	geven	en	ArchiMate	als	standaard	voor	het	defi	niëren	
van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.

TOGAF
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is een framework voor ontwerp, planning en imple-
mentatie van een enterprise informatiearchitectuur. Een onderdeel van TOGAF is Architecture Deve-
lopment	(ADM),	waarin	de	architectuurprocessen	in	samenhang	worden	gedefi	nieerd.	De	ontwikkeling	
van	de	DERA	wordt	beschreven	met	ADM,	zoals	in	de	fi	guur	hiernaast	wordt	afgebeeld.	

In DERA 1.0 is de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) uitgewerkt in een architectuurvisie 
(onderdeel A van ADM, Architecture Vision).

DERA 2.0 is een uitwerking van deze principes in de bedrijfslaag (B. Business Architecture, Bedrijfs-
architectuur). DERA 2.0 maakt duidelijk wat deelnemen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een 
organisatie betekent: de consequenties voor organisatie, bedrijfsfuncties, objecten en diensten. De 
noodzakelijke veranderingen zijn expliciet gemaakt door het formuleren van requirements (Require-
ments Management van ADM). De DERA beschrijft de gewenste situatie.

De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat er moet gebeuren maar niet hoe (applicatiearchitectuur en tech-
nische architectuur). In DERA 3.0 is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrich-
tingen. Deze inventarisatie heeft een aantal architectuurpatronen opgeleverd, die een indruk geven van 
waar gemeenschappelijke afspraken nodig zijn, zonder deze afspraken al normatief in te vullen.

Het daadwerkelijk realiseren van de verandering (onderdelen E, F, G van de ADM) is de verantwoor-
delijkheid van de individuele organisaties. De NDE-domeingroepen Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar 
faciliteren hierbij. De domeingroepen hebben de regie over een aantal vernieuwingsprojecten. Zij 
hebben een overzicht van de implementatieagenda en bundelen ervaringen die worden verzameld bij 
de implementatie. Deze ervaringen kunnen aanleiding geven tot architectuur-aanpassingen (onderdeel 
H van de ADM). Hiervoor zullen de domeingroepen en de DERA-Architectuurraad samenwerken.

1.

Merk-
communicatie

Content- 
communicatie

netwerk
digitaal
erfgoed

netwerkdigitaalerfgoed.nl

Logo / Titel font
Fonts: Poppins - Semibold

Titel hoofdstuk
Inleidende alinea
Fonts: Poppins - Medium

Website vermelding
Fonts: Poppins - Regular

Leestekst
Fonts: Roboto - Regular

Subkop leestekst
Fonts: Roboto - Bold
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Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. 
Phasellus tellus eros,  tristique 
non ligula sed. 

Nulla nec nulla commodo
Sollicitudin turpis et, blandit velit. Aliquam im perdiet elit sapien, 
vel elementum dui posuere id. Pellentesque nec suscipit enim. 
Nam ornare pellentesque erat sed placerat. Maecenas lacus 
neque, bibendum vel nisi vel, eleifend porttitor nisl. Vivamus 
magna urna, volutpat in convallis gravida, elementum non arcu. 
Pellentesque	rhoncus	sem	nulla,	ut	lacinia	ligula	efficitur	id.

Eerste keuze: 
Huisstijl lettertypes

Font: Poppins - Semibold en Medium
Roboto - Regular / Bold

1

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. 
 Phasellus tellus eros,  tristique  
non ligula sed. 

Nulla nec nulla commodo
Sollicitudin turpis et, blandit velit. Aliquam imperdiet elit sapien, 
vel elementum dui posuere id. Pellentesque nec suscipit enim. 
Nam ornare pellentesque erat sed placerat. Maecenas lacus 
neque, bibendum vel nisi vel, eleifend porttitor nisl. Vivamus 
magna urna, volutpat in convallis gravida, elementum non arcu. 
Pellentesque rhoncus sem nulla, ut lacinia ligula efficitur id.

Tweede keuze:
Standaard lettertypes

Arial - Bold
Arial - Regular / Bold

2

Primaire en secundaire 
 lettertypes

Vanuit onze huisstijl gebruiken we altijd  
de  lettertypes Roboto en Poppins, zie bij 1.  
Deze huisstijl lettertypes staan in de Google 
Docs omgeving en zijn gratis beschikbaar  
via Google Fonts. Dit zorgt voor een eenduidige 
uitstraling in documenten van het NDE.

Werk je in Word, zoals voor de opmaak van een 
rapport in het NDE-sjabloon, dan dien je eerst 
de Poppins en Roboto te installeren. Informatie 
vind je hier.

Tweede keuze
In sommige gevallen is het gebruik van ons 
huisstijl lettertype niet mogelijk. Denk aan een 
online nieuwsbrief of een e-mail handtekening. 
Of een (externe) werkomgeving laat dit niet toe. 
Dan gebruiken we alternatief lettertype  
 Arial Regular. zie bij 2.

Kanttekening: Gmail gebruikt een andere 
 benoeming van hun lettertypen. Het  lettertype 
'Sans serif' komt het meest overeen met de 
tweede keuze lettertypes hiernaast.
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-  google docs documenten  
(lettertypes zijn al ingebouwd)

-  rapporten waaraan gezamenlijk wordt gewerkt

-  powerpoint presentaties op Windows laptop en via  
Google Presentaties (NDE-template in Drive) 

- word documenten

- drukwerk bestanden ontworpen intern of extern
 - visitekaartjes
 - gedrukte rapporten

- banners (fysiek of digitaal)

Eerste keuze: 
Huisstijl lettertypes

Font: Poppins - Semibold en Medium
Roboto - Regular / Bold

Wanneer gebruiken?

1

-  bestanden die bewerkt en gedeeld moeten 
 worden buiten het NDE

- mailing via Mailchimp

-  powerpoint presentatie op eigen laptop wanneer 
fonts niet herkend worden (zoals op Mac),  
dan kan voor Arial worden gekozen.

- e-mail handtekening
  -  Voor Gmail gebruik het lettertype 'Sans serif'

Tweede keuze:
Standaard lettertypes

Arial - Bold
Arial - Regular / Bold

Wanneer gebruiken?

2

Primaire en secundaire 
 lettertypes

Hier een overzicht wanneer we welk  
lettertype gebruiken.
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https://fonts.google.com/specimen/Kalam?category=Handwriting&query=kalam

Speels lettertype

Naast de vaste huisstijl lettertypes heeft 
het NDE een speels lettertype dat af en toe 
ingezet kan worden voor meer informele 
 communicatie.

Denk aan uitnodigingen voor kleinschalige café 
events of een social media post hier en daar.

Het lettertype Kalam is gratis beschikbaar via 
Google fonts. Op de Drive van het NDE (Word 
docs) kun je het lettertype Kalam selecteren. 
Dit geldt ook voor  Roboto en Poppins.

Zie volgende pagina voor een aantal opmaak 
voorbeelden.
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We are hiring!
Word jij onze collega?

NDE CAFÉ

Programma

Welkom!
Tientallen Nederlandse 
 erfgoedinstellingen, 
 samenwerkingsverbanden  
en kennisorganisaties  
in  Nederland uit diverse  
sectoren werken op  
dit moment samen.

Speels lettertype

Het speelse lettertype (de Kalam) alleen 
 gebruiken in aanvulling op de Roboto en 
 Poppins, om enkele zinnen meer te laten  
opvallen. Nooit hele broodteksten in de Kalam.



10NDE Huisstijlhandboek  |  Typografie

Typografie in gebruik
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Titel tekst voor 
 document
Kleine titel of Subtitel 
over twee regels
Kleine titel in de leestekst 
soms over twee regels

Kleine titel in de leestekst
soms over twee regels

Kleine titel met onderlijn

Lees tekst kop is Roboto bold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fringilla aliquam nisl 
nec ultricies. Aliquam eget leo et dolor placerat suscipit. Nulla scelerisque nec velit eu 
posuere. Sed magna metus, pellentesque sit amet eleifend eget, volutpat id sem. Orci 
varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

Lees tekst kop is Roboto bold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fringilla aliquam nisl nec 
ultricies. Aliquam eget leo et dolor placerat suscipit. Nulla scelerisque nec velit eu posuere. Sed 
magna metus, pellentesque sit amet eleifend eget, volutpat id sem. Orci varius natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Poppins - medium    dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fringilla aliquam nisl nec ultricies. 
Aliquam eget leo et dolor placerat suscipit. Nulla scelerisque nec velit eu posuere. Sed magna metus.

Roboto - regular    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fringilla aliquam nisl nec ultricies. 
Aliquam eget leo et dolor placerat suscipit. Nulla scelerisque nec velit eu posuere. Sed magna metus, pellentesque.

50 pt groot
55 pt afstand
(0,7 afstand)

30 pt groot
33 pt afstand
(0,7 afstand)

16 pt groot
19 pt afstand
(0,8 afstand)

11 pt groot
14 pt afstand
(0,9 afstand)

10 pt groot
14 pt afstand
(1,3 afstand)

9 pt groot
12 pt afstand
(1,2 afstand)

7 pt groot
10 pt afstand
(1,3 afstand)

Headlines

Regular / Bold / Italic

Body

Kleine

Bold tekstRegular tekst Italic tekst

Richtlijnen offline 
 corpsgrootte

Verdeeld	in	drie	categorieën:
- headlines
- body tekst
- kleine tekst

Corpsgrootte
Regelafstand (in points en percentage  
zoals gebruikt in Word).
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6 DERA – Versie 3.0

Relaties met andere
referentiearchitecturen
De DERA bevat afspraken om de samenwerking te faciliteren. Enerzijds omvat 
dit de interne samenwerking binnen het NDE, anderzijds de samenwerking van 
het NDE met zijn omgeving. Hierbij heeft de DERA te maken met andere sectoren 
waarmee afgestemd moet worden. Vaak hebben deze sectoren een eigen refe-
rentiearchitectuur. In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke sectoren rekening 
moet worden gehouden en welke referentiearchitecturen binnen deze sectoren 
worden gebruikt. De doelstellingen van de DERA sluiten aan bij de doelstellingen 
die gehanteerd worden in de referentiearchitecturen die beschreven worden in dit 
hoofdstuk. Bij volgende versies zal gekeken worden waar harmonisatie mogelijk is.

1.  E-overheid
Dit zijn architectuurafspraken voor de e-overheid als geheel die het mogelijk maken om sector  
overstijgend samen te werken. Deze zijn vastgelegd in de Nederlandse Overheid Referentie
Architectuur (NORA)3. Door deze afspraken wordt de samenwerking tussen organisaties met een 
publieke taak vergemakkelijkt. De DERA volgt daarom de NORA-principes. Tevens worden waar 

	 mogelijk	NORA-defi	nities	voor	begrippen	gebruikt.	De	DERA	kan	worden	beschouwd	als	een	
 NORA-dochter.

2. Onderwijs
	 Het	onderwijs	is	een	belangrijke	(potentiële)	gebruikersgroep	van	erfgoedinformatie (zie voor de  
	 defi	nitie	van	dit	begrip	verderop	in	dit	document:	Erfgoedinformatie).	Voor	het	onderwijs	is	er	een		
 referentiearchitectuur beschikbaar, de Referentie Onderwijs Sector Architectuur (de ROSA4). Voor  
 het hoger onderwijs is er de HORA5. 

3. Wetenschap
 Wetenschappelijke producten, zoals publicaties, onderzoeksdata en bijzondere collecties, zijn ook  
 vormen van erfgoedinformatie. Onderzoekers zijn naast producent van erfgoed eveneens 
 belangrijke gebruikers. Voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksdata zijn de  
 zogenaamde FAIR-principes6	als	uitgangspunt	gedefi	nieerd.

4. Duurzame archivering
 Voor duurzame archivering zijn overheidsbreed de DUTO-principes afgesproken (Duurzaam 
 Toegankelijke Overheidsinformatie)7. Die zijn ook opgenomen in de NORA. Naast het verbeteren van
 de vindbaarheid, is duurzame archivering ook een doelstelling van het NDE. Als NORA-dochter volgt
 de DERA de DUTO-principes.

5. Ruimtelijke ordening
 RCE zal in het kader van de omgevingswet informatie over Rijksmonumenten beschikbaar moeten  
 stellen. Hierbij moet RCE rekening houden met de aansluiteisen die gelden voor het Digitale Stelsel  
 voor de Omgevingswet, het DSO. Dezelfde informatie over Rijksmonumenten wordt door RCE ook  
 als digitaal erfgoed beschikbaar gesteld aan andere gebruikers. 

3.
Poppins - Medium
30 pt groot / 33 pt afstand

Poppins - Medium
11 pt groot / 14 pt afstand

Roboto - Bold
10 pt groot / 14 pt afstand

Roboto - Regular
10 pt groot / 14 pt afstand

Voorbeeld offline corpsgrootte 7DERA – Versie 3.0

3 https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online
4 https://www.noraonline.nl/wiki/ROSA_(Referentie_Onderwijs_Sector_Architectuur)
5 https://www.wikixl.nl/wiki/hora/index.php/Hoofdpagina
6 https://www.go-fair.org/fair-principles/
7 https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/duto
8 http://www.stelselcatalogus.nl/

6. Basisregistratie
 Basisregistraties kunnen gebruikt worden om de zichtbaarheid van erfgoedinformatie te vergroten.  
 Een voorbeeld is de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door de relatie te leggen met 
 een BAG-adres of BAG-gebouw kan erfgoedinformatie gerelateerd worden aan andere informatie   
 die relevant is voor dat adres of gebouw. De basisregistraties zijn beschreven in de Stelselcatalogus8. 

Poppins - Medium
7 pt groot / 11 pt afstand
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Relaties met andere
referentiearchitecturen
De DERA bevat afspraken om de samenwerking te faciliteren. Enerzijds omvat 
dit de interne samenwerking binnen het NDE, anderzijds de samenwerking van 
het NDE met zijn omgeving. Hierbij heeft de DERA te maken met andere sectoren 
waarmee afgestemd moet worden. Vaak hebben deze sectoren een eigen refe-
rentiearchitectuur. In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke sectoren rekening 
moet worden gehouden en welke referentiearchitecturen binnen deze sectoren 
worden gebruikt. De doelstellingen van de DERA sluiten aan bij de doelstellingen 
die gehanteerd worden in de referentiearchitecturen die beschreven worden in dit 
hoofdstuk. Bij volgende versies zal gekeken worden waar harmonisatie mogelijk is.

1.  E-overheid
Dit zijn architectuurafspraken voor de e-overheid als geheel die het mogelijk maken om sector  
overstijgend samen te werken. Deze zijn vastgelegd in de Nederlandse Overheid Referentie
Architectuur (NORA)3. Door deze afspraken wordt de samenwerking tussen organisaties met een 
publieke taak vergemakkelijkt. De DERA volgt daarom de NORA-principes. Tevens worden waar 

	 mogelijk	NORA-defi	nities	voor	begrippen	gebruikt.	De	DERA	kan	worden	beschouwd	als	een	
 NORA-dochter.

2. Onderwijs
	 Het	onderwijs	is	een	belangrijke	(potentiële)	gebruikersgroep	van	erfgoedinformatie (zie voor de  
	 defi	nitie	van	dit	begrip	verderop	in	dit	document:	Erfgoedinformatie).	Voor	het	onderwijs	is	er	een		
 referentiearchitectuur beschikbaar, de Referentie Onderwijs Sector Architectuur (de ROSA4). Voor  
 het hoger onderwijs is er de HORA5. 

3. Wetenschap
 Wetenschappelijke producten, zoals publicaties, onderzoeksdata en bijzondere collecties, zijn ook  
 vormen van erfgoedinformatie. Onderzoekers zijn naast producent van erfgoed eveneens 
 belangrijke gebruikers. Voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksdata zijn de  
 zogenaamde FAIR-principes6	als	uitgangspunt	gedefi	nieerd.

4. Duurzame archivering
 Voor duurzame archivering zijn overheidsbreed de DUTO-principes afgesproken (Duurzaam 
 Toegankelijke Overheidsinformatie)7. Die zijn ook opgenomen in de NORA. Naast het verbeteren van
 de vindbaarheid, is duurzame archivering ook een doelstelling van het NDE. Als NORA-dochter volgt
 de DERA de DUTO-principes.

5. Ruimtelijke ordening
 RCE zal in het kader van de omgevingswet informatie over Rijksmonumenten beschikbaar moeten  
 stellen. Hierbij moet RCE rekening houden met de aansluiteisen die gelden voor het Digitale Stelsel  
 voor de Omgevingswet, het DSO. Dezelfde informatie over Rijksmonumenten wordt door RCE ook  
 als digitaal erfgoed beschikbaar gesteld aan andere gebruikers. 

3.
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Leestekst - 14 pixels / 28 regelafstand

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en 

kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Het Netwerk 

Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een 

stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor 

het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van 

digitaal erfgoed. Binnen het netwerk kunnen erfgoedinstellingen winst 

behalen	in	effectiviteit	en	effi	ciency	door	voorzieningen	te	delen	en	op	te	

schalen. Door collecties aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor 

een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en 

bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2014 ontstaan op initiatief en met 

steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vijf 

landelijke knooppunten waren betrokken (Koninklijke Bibliotheek, Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederlands Instituut voor Beeld en 

Inleiding alinea - 18 pixels / 30 regelafstand

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, 
musea en kennisinstellingen komen digitaal en online bes-
chikbaar. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de 
erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voor-
zieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren 
van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van 
digitaal erfgoed.

Leestekst - 16 pixels / 30 regelafstand

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en ken-

nisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Het Netwerk Digita-

al Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van 

landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren 

van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. 

Binnen het netwerk kunnen erfgoedinstellingen winst behalen in effectiviteit 

en	effi	ciency	door	voorzieningen	te	delen	en	op	te	schalen.	Door	collecties	

aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor een grotere maatschappelijke 

meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een 

betere en rijkere ervaring. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2014 ontstaan 

op initiatief en met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap. Vijf landelijke knooppunten waren betrokken (Koninklijke Bibliotheek, 

28 pixels / 38 regelafstand
Bundelen van de krachten
en nieuwe verbindingen

Koppen Standaard leestekst Kleine leestekst

24 pixels / 34 regelafstand
Bundelen van de krachten
en nieuwe verbindingen

20 pixels / 28 regelafstand
Bundelen van de krachten
en nieuwe verbindingen

18 pixels / 26 regelafstand
Bundelen van de krachten
en nieuwe verbindingen

16 pixels / 24 regelafstand 
Bundelen van de krachten
en nieuwe verbindingen

Inleiding alinea - 16 pixels / 28 regelafstand
Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, 
media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en 
online beschikbaar. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is op-
gezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel 
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Richtlijnen online  
corpsgrootte

Deze richtlijnen geven een uitgangspunt voor 
online tekstgebruik zoals op een website of 
een mailing. Ze zijn niet van toepassing voor 
 powerpoint presentaties.

Voorbeeld 1
Standaard leestekst richtlijnen gebruiken  
we voor langere stukken tekst en artikelen.  
Dit zorgt voor het  comfortabel lezen van tekst 
op een computerscherm en van een website.

Voorbeeld 2
Kleine leestekst richtlijnen gebruiken we voor 
korte stukken tekst of een  aantal alinea's. 
 Lange stukken tekst lezen minder  comfortabel 
op deze grootte.

Voorbeeld 3
Koppen zijn flexibel in grootte. Dit is  afhankelijk 
van de toepassing ervan. Deze voorbeelden 
 bevatten een  aantal  uitgangspunten.
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Voorbeelden van hyperlinks

We gebruiken zoveel mogelijk onderstreept of 
blauw (al dan niet onderstreept) als optie voor 
het aangeven van hyperlinks. Andere kleuren 
gebruiken we liever niet.

 a.  Een blauwe ondergrond? Pas kleur aan  
van de tekstlink (leesbaarheid) 

 b.  Een grijze achtergrond? Let op kleurgebruik 
van de hyperlink (in zwart)

Hyperlinks plaatsen we zoveel mogelijk in de 
kleur NDE blauw. Ga je eroverheen met je muis 
(hooveren), dan komt de URL in beeld en is dan 
onderstreept. De blauwe url kan ook al direct 
onderstreept zijn. Dit geldt ook voor een URL 
die als voetnoot wordt getoond. Meer over 
voetnoten: zie pagina 23.

voorbeeld 1

voorbeeld 2

voorbeeld 3

7DERA – Versie 3.0

3 https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online
4 https://www.noraonline.nl/wiki/ROSA_(Referentie_Onderwijs_Sector_Architectuur)
5 https://www.wikixl.nl/wiki/hora/index.php/Hoofdpagina
6 https://www.go-fair.org/fair-principles/
7 https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/duto
8 http://www.stelselcatalogus.nl/

6. Basisregistratie
 Basisregistraties kunnen gebruikt worden om de zichtbaarheid van erfgoedinformatie te vergroten.  
 Een voorbeeld is de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door de relatie te leggen met 
 een BAG-adres of BAG-gebouw kan erfgoedinformatie gerelateerd worden aan andere informatie   
 die relevant is voor dat adres of gebouw. De basisregistraties zijn beschreven in de Stelselcatalogus8. 

Poppins - Medium
7 pt groot / 11 pt afstand

2. Onderwijs
Het	onderwijs	is	een	belangrijke	(potentiële)	gebruikersgroep	van	erfgoedinformatie	(zie	voor	de
definitie	van	dit	begrip	verderop	in	dit	document:	Erfgoedinformatie). Voor het onderwijs is er een
referentiearchitectuur beschikbaar, de Referentie Onderwijs Sector Architectuur (de ROSA4). Voor
het hoger onderwijs is er de HORA5.
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Online gebruik typografie

Onderstrepen in online documenten
Woorden, zinsdelen of kopjes onderstrepen we 
niet om op te laten vallen. Onderstrepen wekt 
de suggestie dat het een hyperlink bevat. Wil 
je teksten laten opvallen, dan kan dat door de 
Poppins voor een header te gebruiken, of een 
contrastkleur blauw te kiezen. We zetten ook 
liever geen lange teksten cursief.
 
1.  Online kopjes staan in Poppins, bold, zwart  

of in blauw. We onderstrepen niet. Soms 
 gebruiken we de kleur oranje voor kopjes,  
maar dit alleen via een vormgever. Dit vanwege 
contrastwaardes.

2.  Oranje hyperlinks of onderstrepingen zijn 
 digitaal niet altijd toegankelijk. Ze passen ook 
niet bij broodteksten,die vaak in zwart, grijs of 
donkerblauw staan. Of op een gekleurd vlak.

voorbeeld 1

voorbeeld 2

21DERA – Versie 3.0

Object of entiteit
Het begrip object komt niet alleen voor in ArchiMate, maar is ook een term die in de erfgoedsector veel 
wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor het aanduiden van een cultuurhistorisch voorwerp. In de DERA komt 
de term vaak voor als onderdeel van een (smaller) begrip. In DUTO wordt het begrip entiteit gedefini-
eerd, terwijl in de DERA vooral wordt gesproken over objecten. Daarom is hier in de definitie van ‘enti-
teit’ uit DUTO de term ‘object’ opgenomen als synoniem.
Een object of een entiteit is een concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, 
met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen (ontleend aan DUTO). 
Ook gebeurtenissen of events worden in de DERA opgevat als een object of entiteit.

Cultuurhistorisch object of erfgoedobject
 

Definitie
Een cultuurhistorisch object of erfgoedobject is een object met een bepaalde cultuurhistorische waarde.

Toelichting 
Een cultuurhistorisch object:

•   kan een materieel (Nachtwacht), immaterieel (volksdans), conceptueel (Tweede Wereldoorlog) of  
 een digitaal (tweet van Trump) cultuurhistorisch object zijn;

•   bestaat, bestond of zou kunnen (gaan) bestaan;
•   kan samengesteld zijn uit verschillende cultuurhistorische objecten.

In de Erfgoedwet wordt het begrip cultureel erfgoed juridisch afgebakend. In de DERA wordt een rui-
mere informatiekundige definitie gehanteerd. In de Erfgoedwet gaat het om ‘bronnen uit het verleden’, 
terwijl in de DERA uitvoeringen in de toekomst ook als cultuurhistorisch object worden beschouwd, 
omdat ze een onderdeel kunnen zijn van de vindbare erfgoedinformatie.

De definitie van een ‘cultural heritage object’ uit Europeana luidt: “The original object that is the focus 
of the metadata description. It may be either a physical object (painting, book etc) or a digital original”. 
Dit komt overeen met de verbijzonderingen materieel cultuurhistorisch object en digitaal cultuurhisto-
risch object.

Metadata

Metadata
cultuurhistorisch

object

Metadata
verrijkingen

Metadata
informatieobject

Metadata
dataset

Cultuurhistorisch
object

Business object

Analoog
informatieobject

Digital born
informatieobject

Gedigitaliseerd
informatieobject

Informatieobject

Digitaal
informatieobject

Gedigitaliseerd

Cultuurhistorisch
object Informatieobject

beschrijft

Conceptueel
cultuurhistorisch

object

Materieel
object

Immaterieel
cultuurhistorisch

object

Digitaal
cultuurhistorisch

object

Metadata
terminologiebronnen

9 https://www.noraonline.nl/wiki/Begrippenkader
10 https://wiki.nationaalarchief.nl/pagina/DUTO:Begrippen
11  https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation
12 http://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2017-09-01
13 https://dama.org/content/body-knowledge
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Titels rapporten
• omslag

Vanwege een rustige omslag of  voorblad  
staat het colofon op de laatste pagina van  
een rapport (zie pag. 16). Op voorzijde  alleen 
datum en eventueel versienummer. In colofon 
 achterin  komen de credits voor de auteurs,  
een  webadres plus contactinfo.

Naast het gebruik van wit als  
achtergrondkleur, kun je ook een blauwe  
achtergrond met witte tekst toepassen.

DERA:
Digitaal 
Erfgoed
Referentie 
Architectuur
Doelen, principes en 
 bedrijfsarchitectuur

Architectuurpatronen
Versie 3.0  |  Februari 2020

Auteurs:
Bram Gaakeer en Remco de Boer (MinOCW), Wilbert Helmus, Enno Meijers, 
Sjors de Valk, Marcel Ras en Joost van der Nat (NDE), Gijsbert Kruithof (NA), 
Annelot Vijn (Het Utrechts Archief), Willem Melder (B&G), Erik van den Bergh (KB), 
Frans van der Zande (RCE), Laurents Sesink (Universiteit Leiden), Marcus Cohen (DEN).

De BIG
PICTURE van 
duurzame 
digitale 
toegankelijkheid
Hoe duurzaamheidsbeleid, kosten 
en infrastructuur samen duurzame 
toegankelijkheid bepalen

14 mei 2020

Poppins semibold
60 pt / 66 pt regelafstand

Robot - regular
30 pt / 33 pt regelafstand

Variant blauwe achtergrond met witte tekstAflopend logo variant

Voorkant - A4 formaat Voorkant - A4 formaatAchterkant - A4 formaat
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Colofon

Het colofon staat altijd op de laatste pagina.  
Is de laatste pagina blauw, gebruik dan een  
wit kader om de tekst leesbaar te houden.

65DERA – Versie 3.062 DERA – Versie 3.0

9.8 Aggregator

Synoniemen
-

Inleiding en aanleiding
Een Aggregator is een platform dat erfgoedinformatie van instellingen verzamelt en toegankelijk 
maakt om geaggregeerd te kunnen worden gepubliceerd via bijvoorbeeld een portal. Dit patroon is op 
verschillende plaatsen in de erfgoedsector zichtbaar (zie ook de voorbeelden). Een Aggregator bevat 
doorgaans regionale, thematische of sectorale informatie, bijvoorbeeld uit een bepaalde provincie, 
over een bepaald onderwerp of van een bepaald soort instelling, zoals archieven of musea. 

Het begrip 'aggregator' kan heel breed worden opgevat. In dit patroon hanteren we een afgebakende 
scope waarbij we dienstverlenersaspecten zoals publicatie op (thematische) portalen buiten beschou-
wing laten. Het patroon zoals hier beschreven richt zich zuiver op het verzamelen, verbinden en verrij-
ken.

Werkingsgebied
Het	patroon	is	niet	beperkt	tot	één	specifi	ek	werkingsgebied.	Wel	kan	het	patroon	toegepast	worden	
om erfgoedinformatie uit een bepaald werkingsgebied / sector te verzamelen en te ontsluiten.

Toepassingsgebied
Het verzamelen en ontsluiten van erfgoedinformatie over de grenzen van individuele erfgoedinstellin-
gen heen.

Status
Tijdelijk patroon: via het Aggregator-patroon kan in ieder geval op deelgebieden een (thematisch/regi-
onaal/sectoraal) deel van de DERA-visie ten aanzien van het vinden van erfgoedinformatie over instel-
lingsgrenzen heen worden ingevuld. In de beoogde SOLL-situatie is het op deelgebieden aggregeren 
van erfgoedinformatie niet langer noodzakelijk34.

Voorbeelden
Collectie Nederland

•    Digitale Collectie
•    Netwerk Oorlogsbronnen
•    Archieven.nl
•    Archives Portal Europe (APE)

Architectuur
Het architectuurpatroon raakt vier lagen in de architectuur:

 1.  In de bedrijfslaag zijn Aggregatoren zelf geen bronhouder, maar kunnen de informatie uit de 
oorspronkelijke bron wel verrijken. Die verrijkingen worden vervolgens teruggeleverd aan de 
bronhouder (zie het patroon Verrijkingen). Indien aanleverende bronsystemen geen Linked Data 
aan de bron ondersteunen, kan het patroon Aggregator gecombineerd worden met het patroon 
Wasstraat. In dat geval wordt door de bronhouder (of een gedelegeerd bronhouder) de aan te 
leveren data eerst via de Wasstraat omgezet naar RDF voordat de Aggregator de data ophaalt. 

34 Dat zegt niets over de wenselijkheid voor ditenstverlening, zoals publicatie/portalen, op deze deelgebieden.

Transformatie
naar RDF Normalisatie

Gecontroleerde
verrijking

TermVerrijkte
Metadata

Collectie-
beheersysteem

Annotatie-
beheersysteem

Metadata

Geen Linked Data/RDF,
mogelijk niet-gestandaardiseerd

genormaliseerd

Metadata
Wasstraat

Metadata

Metadata
verrijkingen

Terminologiebron

Collectie-
beheer

systeem

Wrapper

RDF

Colofon

Sam Alloing
Digital	Preservation	Officer	-	Koninklijke	Bibliotheek

Valentijn Gilissen
Senior	Data	Manager,	Preservation	Officer,	Data	Steward	-	 
Data Archiving and Networked Services

Hans Laagland
Opdrachtregisseur Duurzame Toegankelijkheid -  
Tresoar, Regionaal Historisch Centrum

Marjolein Steeman
Information	Officer	Preservering	-	Nederlands		Instituut	voor	
Beeld en Geluid

Walter Swagemakers
Senior Projectleider Collectie - Eye Filmmuseum

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, juni 2020. 
Meer informatie is te vinden op www.netwerkdigitaalerfgoed.nl
Reacties zijn welkom via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl

Whitepaper Voorkeursformaten 
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met wit kader
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3DERA – Versie 3.0

Inleiding
De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurka-
ders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie 
Digitaal Erfgoed. De DERA wordt stapsgewijs ontwikkeld. Voor u ligt DERA 3.0.

DERA 1.0 bevatte gemeenschappelijke principes. DERA 2.0 was de eerste stap om deze te vertalen 
naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk. In DERA 3.0 is dit 
normatieve kader aangevuld met een informatief deel waarin architectuurpatronen worden beschre-
ven. Deze architectuurpatronen zijn afkomstig uit de praktijk van erfgoedinstellingen en ontwikkelin-
gen binnen de domeingroepen van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

De Nationale Strategie onderscheidt de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. De focus van 
DERA 1.0 en DERA 2.0 ligt op het domein Bruikbaar. In DERA 3.0 is ook aandacht besteed aan Houd-
baar, in het architectuurpatroon Langetermijnbewaring. De verwachting is dat voor Zichtbaar ook één 
of	meer	architectuurpatronen	onderkend	zullen	worden,	onder	andere	over	gedragsprofi	elen.

Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. We gebruiken TOGAF 
als	methode	om	het	architectuurproces	vorm	te	geven	en	ArchiMate	als	standaard	voor	het	defi	niëren	
van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.

TOGAF
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is een framework voor ontwerp, planning en imple-
mentatie van een enterprise informatiearchitectuur. Een onderdeel van TOGAF is Architecture Deve-
lopment	(ADM),	waarin	de	architectuurprocessen	in	samenhang	worden	gedefi	nieerd.	De	ontwikkeling	
van	de	DERA	wordt	beschreven	met	ADM,	zoals	in	de	fi	guur	hiernaast	wordt	afgebeeld.	

In DERA 1.0 is de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) uitgewerkt in een architectuurvisie 
(onderdeel A van ADM, Architecture Vision).

DERA 2.0 is een uitwerking van deze principes in de bedrijfslaag (B. Business Architecture, Bedrijfs-
architectuur). DERA 2.0 maakt duidelijk wat deelnemen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een 
organisatie betekent: de consequenties voor organisatie, bedrijfsfuncties, objecten en diensten. De 
noodzakelijke veranderingen zijn expliciet gemaakt door het formuleren van requirements (Require-
ments Management van ADM). De DERA beschrijft de gewenste situatie.

De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat er moet gebeuren maar niet hoe (applicatiearchitectuur en tech-
nische architectuur). In DERA 3.0 is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrich-
tingen. Deze inventarisatie heeft een aantal architectuurpatronen opgeleverd, die een indruk geven van 
waar gemeenschappelijke afspraken nodig zijn, zonder deze afspraken al normatief in te vullen.

Het daadwerkelijk realiseren van de verandering (onderdelen E, F, G van de ADM) is de verantwoor-
delijkheid van de individuele organisaties. De NDE-domeingroepen Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar 
faciliteren hierbij. De domeingroepen hebben de regie over een aantal vernieuwingsprojecten. Zij 
hebben een overzicht van de implementatieagenda en bundelen ervaringen die worden verzameld bij 
de implementatie. Deze ervaringen kunnen aanleiding geven tot architectuur-aanpassingen (onderdeel 
H van de ADM). Hiervoor zullen de domeingroepen en de DERA-Architectuurraad samenwerken.

1.
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Inleiding
De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurka-
ders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie 
Digitaal Erfgoed. De DERA wordt stapsgewijs ontwikkeld. Voor u ligt DERA 3.0.

DERA 1.0 bevatte gemeenschappelijke principes. DERA 2.0 was de eerste stap om deze te vertalen 
naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk. In DERA 3.0 is dit 
normatieve kader aangevuld met een informatief deel waarin architectuurpatronen worden beschre-
ven. Deze architectuurpatronen zijn afkomstig uit de praktijk van erfgoedinstellingen en ontwikkelin-
gen binnen de domeingroepen van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

De Nationale Strategie onderscheidt de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. De focus van 
DERA 1.0 en DERA 2.0 ligt op het domein Bruikbaar. In DERA 3.0 is ook aandacht besteed aan Houd-
baar, in het architectuurpatroon Langetermijnbewaring. De verwachting is dat voor Zichtbaar ook één 
of	meer	architectuurpatronen	onderkend	zullen	worden,	onder	andere	over	gedragsprofi	elen.

Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. We gebruiken TOGAF 
als	methode	om	het	architectuurproces	vorm	te	geven	en	ArchiMate	als	standaard	voor	het	defi	niëren	
van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.

TOGAF
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is een framework voor ontwerp, planning en imple-
mentatie van een enterprise informatiearchitectuur. Een onderdeel van TOGAF is Architecture Deve-
lopment	(ADM),	waarin	de	architectuurprocessen	in	samenhang	worden	gedefi	nieerd.	De	ontwikkeling	
van	de	DERA	wordt	beschreven	met	ADM,	zoals	in	de	fi	guur	hiernaast	wordt	afgebeeld.	

In DERA 1.0 is de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) uitgewerkt in een architectuurvisie 
(onderdeel A van ADM, Architecture Vision).

DERA 2.0 is een uitwerking van deze principes in de bedrijfslaag (B. Business Architecture, Bedrijfs-
architectuur). DERA 2.0 maakt duidelijk wat deelnemen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een 
organisatie betekent: de consequenties voor organisatie, bedrijfsfuncties, objecten en diensten. De 
noodzakelijke veranderingen zijn expliciet gemaakt door het formuleren van requirements (Require-
ments Management van ADM). De DERA beschrijft de gewenste situatie.

De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat er moet gebeuren maar niet hoe (applicatiearchitectuur en tech-
nische architectuur). In DERA 3.0 is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrich-
tingen. Deze inventarisatie heeft een aantal architectuurpatronen opgeleverd, die een indruk geven van 
waar gemeenschappelijke afspraken nodig zijn, zonder deze afspraken al normatief in te vullen.

Het daadwerkelijk realiseren van de verandering (onderdelen E, F, G van de ADM) is de verantwoor-
delijkheid van de individuele organisaties. De NDE-domeingroepen Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar 
faciliteren hierbij. De domeingroepen hebben de regie over een aantal vernieuwingsprojecten. Zij 
hebben een overzicht van de implementatieagenda en bundelen ervaringen die worden verzameld bij 
de implementatie. Deze ervaringen kunnen aanleiding geven tot architectuur-aanpassingen (onderdeel 
H van de ADM). Hiervoor zullen de domeingroepen en de DERA-Architectuurraad samenwerken.
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Doelen en principes
Alles in het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt 
bepaald door het overkoepelende doel: 
De gebruiker staat centraal.

De DERA vertaalt dit in een aantal doelen, principes, rollen en vereisten. 

De gebruiker kan ongehinderd navigeren door 
 erfgoedinformatie
Gebruikers moeten op een gemakkelijke manier erfgoedinformatie  kunnen vinden, 
zonder dat ze daarbij gehinderd worden doordat die  informatie afkomstig kan zijn 
uit verschillende erfgoedcollecties van verschillende  erfgoedinstellingen. 

De gebruiker kan de bruikbaarheid van erfgoedinformatie 
vaststellen
Gebruikers moeten kunnen vaststellen of erfgoedinformatie bruikbaar is. 
Het zijn uiteindelijk alleen de gebruikers zelf die dat kunnen bepalen,  afhankelijk 
van hun doeleinden. Daarom is het van belang dat er zo veel  mogelijk informatie 
over het erfgoed beschikbaar is. Het gaat dan om goede inhoudelijke beschrijvin-
gen, bijvoorbeeld welk voorwerp er op een foto staat. Hoe rijker de beschrijvingen 
zijn, hoe beter de gebruiker de informatie kan  beoordelen. De gebruiker is er dus 
bij gebaat dat er verwijzingen zijn naar andere relevante erfgoedinformatie. 

Daarnaast moet de beschikbaarheid en de herkomst van erfgoedinformatie dui-
delijk zijn. Bijvoorbeeld: is de informatie vrijelijk te gebruiken, is er een licentie of 
moet ik een inlog hebben? Van wie is de informatie afkomstig 
en is het betrouwbaar?
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Bedrijfsarchitectuur
7.1  Inleiding
De bedrijfsarchitectuur beschrijft welke taken uitgevoerd moeten worden om de strategie te realiseren, 
wie hiervoor verantwoordelijk zijn en welke informatie nodig is om deze taken uit te voeren. De bedrijfs-
architectuur bestaat uit de volgende elementen:
 • de bedrijfsobjecten die onderdeel zijn van de erfgoedinformatie en die relevant zijn voor het NDE;
 • de actoren die een rol vervullen binnen het NDE;
 • de rollen die de actoren vervullen, met de taken die horen bij iedere rol. Organisaties kunnen 
  meerdere rollen vervullen en zij maken hierin hun eigen keuzes. Ook kunnen sommige rollen   
  worden uitbesteed;
 • de bedrijfsfuncties die noodzakelijk zijn om erfgoedinformatie beter toegankelijk te maken;
 • de diensten die NDE-actoren aan elkaar leveren.

7.2 Bedrijfsobjecten
Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste bedrijfsobjecten die in de DERA worden gebruikt. De gege-
vens van deze bedrijfsobjecten moeten geschikt zijn voor automatische verwerking en moeten daar-
om	ook	voldoen	aan	de	Archimate-defi	nitie	voor	dataobject.	De	DERA	beschrijft	echter	niet	hoe	deze	
dataobjecten er uitzien.

Informatie, gegeven of data
In	de	defi	niëring	van	de	bedrijfsobjecten	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	de	begrippen	‘in-
formatie’,	‘gegeven’	en	‘data’.	Of	iets	informatie,	gegeven	of	data	is,	hangt	af	van	de	betekenis	die	een	
gebruiker er in een bepaalde gebruik context aan geeft. Op informatie, gegeven en data zijn in het net-
werk grosso modo dezelfde eisen van toepassing. Ook daarom is een strak onderscheid tussen deze 
termen in de DERA niet zo relevant.

Hergebruik
Bij	de	defi	niëring	van	de	bedrijfsobjecten	is	zoveel	mogelijk	gebruik	gemaakt	van	overeenkomstige	
defi	nities	uit	de	NORA9, DUTO10, het ABC Digitaal Erfgoed van DEN, Europeana11, de Erfgoedwet12 en 
DMBOK13.	Als	bestaande	defi	nities	uit	deze	bronnen	zijn	aangepast	voor	het	gebruik	in	de	DERA-con-
text, dan is dat zodanig gedaan dat er geen tegenstrijdigheden zijn ontstaan met de oorspronkelijke 
defi	nities.

Bedrijfsobjecten versus informatieobjecten
In	de	bedrijfsarchitectuur	worden	de	objecten	geïdentifi	ceerd	die	vanuit	bedrijfsperspectief	relevant	
zijn: de bedrijfsobjecten.
 

A business object represents a concept used within a particular business domain (ArchiMate 3.0).

In de DERA wordt het begrip “informatieobject” veelvuldig gebruikt. In de ArchiMate applicatie- en infor-
matiearchitectuur komt het vergelijkbare begrip dataobjecten (“data objects”) voor. Voor de DERA zijn de 
de bedrijfsobjecten meestal informatieobjecten. De scope van de DERA is vooralsnog beperkt tot de be-
drijfsarchitectuur. Daarom worden informatieobjecten hier als (ArchiMate) bedrijfsobjecten beschreven.

7.
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Toelichting
Verrijkingen hebben de volgende kenmerken:

•			 Verschillende	rollen	of	actoren	kunnen	verrijkingen	creëren.
•   Verrijkingen kunnen op verschillende momenten ontstaan (beheer, redactie, publicatie, gebruik,  

 etc.).
•   Verrijkingen kunnen bestaan uit aanvullingen of wijzigingen van informatie 
  (N.B. alleen bronhouders kunnen informatie ook verwijderen). 
•   Verrijkingen kunnen geautomatiseerd en handmatig tot stand komen.

Verrijkingen kunnen de volgende vorm hebben:
•   verbeteringen van tik- en taalfouten
•   vertalingen en hertalingen (omzettingen naar hedendaags Nederlands)
•   transcripties (van handgeschreven bronnen)
•   Named Entity Recognition (NER)
•   alignments (links naar of relaties met andere erfgoedinformatie)
•   aanvullende (context-) informatie (wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee en hoe)
•   verbeterde informatie
•   Optical Character Recognition (OCR)
•   etc.

  
Term
Defi	nitie
Een term (ook wel concept) is een woord of een frase waarmee een begrip wordt aangeduid. Zulke 
termen waarmee begrippen worden gedefi nieerd, zijn opgenomen in een terminologiebron. 

Toelichting:
•    Termen worden gebruikt bij of in de beschrijving van cultuurhistorische objecten en 
  informatieobjecten.
•    Termen kunnen ook personen, plaatsen of perioden betreffen.
•    Termen en concepten hebben een duurzame identifier.

Termen	kunnen	indirecte	geografi	sche	gegevens	betreffen,	zoals	tekstuele	plaatsaanduidingen,	die	
voorzien	kunnen	zijn	van	een	geometrie.	Directe	geografi	sche	gegevens	zijn	geometrieën	in	de	vorm	
van een punt, lijn of vlak die zijn gerelateerd aan een plaats op het aardoppervlak. Dit wordt be-
schouwd als een afzonderlijke discipline met eigen standaarden, platformen en toepassingen.

Terminologiebron
Defi	nitie
Een bron die bestaat uit gecontroleerde termen. Thesauri en trefwoordenlijsten zijn voorbeelden van 
terminologiebronnen (ontleend aan het ABC Digitaal Erfgoed van DEN).

Toelichting
Een thesaurus is een terminologiebron die bestaat uit gecontroleerde termen, met toegevoegde rela-
ties	tussen	synoniemen,	meer	algemene	en	meer	specifi	eke	termen	en	gerelateerde	termen.	Online	
thesauri zijn nuttig voor ontsluiting van grote hoeveelheden digitale informatie, bijvoorbeeld door het 
mogelijk te maken dat de gebruiker door het bestand kan bladeren met geüniformeerde termen (ont-
leend aan het ABC Digitaal Erfgoed van DEN).

Dataset of gegevensverzameling
Defi	nitie
Een dataset is een verzameling van erfgoed-informatieobjecten.
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Principes
De principes worden op een gestandaardiseerde wijze beschreven met een 
 rationale. Binnen de rationale wordt aangegeven op welke manier het principe 
de operationele doelen realiseert. 

De DERA-principes zijn een uitwerking van de doelstelling van de Nationale Strategie om 
 erfgoedinformatie vindbaar en toegankelijk te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
	domeinspecifi	eke	principes	voor	het	vindbaar	en	toegankelijk	maken	van	informatie	die	binnen	
het Netwerk Digitaal Erfgoed al gehanteerd worden, zoals de DUTO- en FAIR-principes9. 
DUTO is een lijst van eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie, die wordt 
ontwikkeld door het Nationaal Archief in opdracht van het ministerie van OCW. Met de DUTO- eisen 
kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de digitale informatie 
die	ze	ontvangen	en	creëren,	duurzaam	toegankelijk	te	maken.	De	FAIR-principes	dienen	als	richtlijn	
om wetenschappelijke data geschikt te maken voor hergebruik onder duidelijk beschreven condities, 
door zowel mensen als machines. 
De DERA-, DUTO- en FAIR-principes vullen elkaar aan en zijn nergens strijdig met elkaar. 
Wel is er sprake van overlap. In volgende versies van de DERA zal gekeken worden of harmonisatie 
 mogelijk is. Op dit moment is dit nog niet zinvol aangezien zeker de DERA- en de FAIR-principes nog 
in de praktijk beproefd moeten worden en dus nog aan verandering onderhevig zijn.

9 https://wiki.nationaalarchief.nl/pagina/DUTO:Kwaliteitseisen en https://www.go-fair.org/fair-principles/
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Lorem ipsum dolor sit
consectetur adipiscing elit. Proin facilisis sapien eget magna convallis, eget sem-
per odio molestie. Duis ut nisi lobortis, feugiat quam tempus, fi nibus purus. Morbi
sit amet semper massa. Morbi semper lorem ante, eget congue nisl cursus id. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue pellentesque est quis venen-
atis.	Maecenas	effi	citur	nunc	semper,	posuere	tortor	et,	rutrum	ipsum.	Sed	eget	accumsan	dolor.	
Nullam id dapibus velit. Nulla id feugiat magna. Sed aliquam tincidunt est. Morbi porttitor ex ac libero 
volutpat volutpat. Praesent pulvinar pellentesque lacus, fermentum dapibus elit porttitor eget. Aliquam 
convallis nulla est, nec mollis diam ultricies eget. Donec a turpis ac massa fringilla aliquam. Maecenas 
eget urna vitae neque maximus gravida. Fusce dictum ut nulla sit amet maximus. Praesent aliquam 
mauris semper, vulputate lorem id, ultrices velit. Aliquam quis feugiat justo, non dapibus velit. Duis 
tincidunt feugiat arcu, nec luctus lectus iaculis quis.

Cras porttitor lectus ac tellus pretium, eu pulvinar neque pulvinar. Vivamus posuere eros leo, et tem-
pus tellus consectetur ac. Nullam ut sapien nulla. Nam euismod pretium augue a tempus. Nam ornare 
non quam a vestibulum. Quisque ultrices elit nec leo ullamcorper lobortis. Donec lobortis est non eros 
convallis, at facilisis elit posuere. Integer placerat tempus mi, id tincidunt lorem commodo et. Duis in 
augue et ex pulvinar pretium. Fusce sodales vel risus vitae auctor. Morbi id urna eu augue lobortis con-
vallis. Cras pulvinar vel velit vitae laoreet. Vivamus blandit porttitor feugiat. Quisque ultrices, enim eget 
egestas tristique, risus dolor venenatis purus, eu facilisis risus quam vitae diam. Vestibulum sodales 
consequat turpis non semper. Maecenas consectetur eget est nec placerat.

In pellentesque lobortis mauris ac fringilla. Integer non odio vehicula, placerat tellus a, vestibulum tor-
tor. Vivamus rutrum posuere dolor vitae tincidunt. Proin dictum, justo ac rutrum dictum, ex enim com-
modo nulla, nec dictum dolor quam eget orci. Pellentesque euismod metus ex, nec bibendum mauris 
hendrerit	fi	nibus.	Morbi	nec	mauris	sit	amet	turpis	pretium	hendrerit.	Phasellus	posuere	at	sapien	in	
accumsan. Sed tempus nulla ac consectetur luctus. Vestibulum eget sapien id ligula ornare commodo 
egestas	in	mi.	In	aliquam	ornare	ultrices.	Duis	ornare	sem	eu	erat	effi	citur	pellentesque.	Maecenas	
porta	leo	eu	risus	hendrerit	ullamcorper.	In	fi	nibus,	risus	non	ullamcorper	accumsan,	lorem	elit	sollici-
tudin diam, ut gravida dolor orci sed orci.

Ut	ac	arcu	at	nulla	fermentum	imperdiet.	Quisque	nec	justo	mi.	Morbi	fringilla	nisi	lectus,	vel	fi	nibus	
diam	ullamcorper	id.	In	posuere	imperdiet	nunc,	vitae	effi	citur	tellus	condimentum	sit	amet.	Etiam	
feugiat	viverra	pellentesque.	Morbi	urna	enim,	egestas	et	dolor	eu,	molestie	fi	nibus	nunc.	Curabitur	ul-
lamcorper odio nisi, molestie cursus nibh suscipit vitae. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

1.

1  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin faci-
lisis sapien eget magna convallis, eget semper odio molestie. Duis 
ut nisi lobortis, feugiat quam tempus, fi nibus purus. 

2  Morbi sit amet semper massa. Morbi semper lorem ante, eget 
congue nisl cursus id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam congue pellentesque est quis venenatis. 
Maecenas effi citur nunc semper, posuere tortor et, rutrum ipsum. 
Sed eget accumsan dolor.

3  Nullam id dapibus velit. Nulla id feugiat magna. Sed aliquam tin-
cidunt est. Morbi porttitor ex ac libero volutpat volutpat. Praesent 
pulvinar pellentesque lacus, fermentum dapibus elit porttitor eget. 1 

4   Aliquam convallis nulla est, nec mollis diam ultricies eget. Donec a 
turpis ac massa fringilla aliquam. Maecenas eget urna vitae neque 
maximus gravida. Fusce dictum ut nulla sit amet maximus. Prae-
sent aliquam mauris semper, vulputate lorem id, ultrices velit. 

5  Aliquam quis feugiat justo, non dapibus velit. Duis tincidunt feugiat 
arcu, nec luctus lectus iaculis quis.

6  Cras porttitor lectus ac tellus pretium, eu pulvinar neque pulvinar. 
Vivamus posuere eros leo, et tempus tellus consectetur ac. Nullam 
ut sapien nulla. Nam euismod pretium augue a tempus. Nam ornare 
non quam a vestibulum. Quisque ultrices elit nec leo ullamcorper 
lobortis. Donec lobortis est non eros convallis.
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voorbeeld 2

Lorem ipsum dolor sit
consectetur adipiscing elit. Proin facilisis sapien eget magna convallis, eget sem-
per odio molestie. Duis ut nisi lobortis, feugiat quam tempus, fi nibus purus. Morbi
sit amet semper massa. Morbi semper lorem ante, eget congue nisl cursus id. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue pellentesque est quis venen-
atis.	Maecenas	effi	citur	nunc	semper,	posuere	tortor	et,	rutrum	ipsum.	Sed	eget	accumsan	dolor.	
Nullam id dapibus velit. Nulla id feugiat magna. Sed aliquam tincidunt est. Morbi porttitor ex ac libero 
volutpat volutpat. Praesent pulvinar pellentesque lacus, fermentum dapibus elit porttitor eget. Aliquam 
convallis nulla est, nec mollis diam ultricies eget. Donec a turpis ac massa fringilla aliquam. Maecenas 
eget urna vitae neque maximus gravida. Fusce dictum ut nulla sit amet maximus. Praesent aliquam 
mauris semper, vulputate lorem id, ultrices velit. Aliquam quis feugiat justo, non dapibus velit. Duis 
tincidunt feugiat arcu, nec luctus lectus iaculis quis.

Cras porttitor lectus ac tellus pretium, eu pulvinar neque pulvinar. Vivamus posuere eros leo, et tem-
pus tellus consectetur ac. Nullam ut sapien nulla. Nam euismod pretium augue a tempus. Nam ornare 
non quam a vestibulum. Quisque ultrices elit nec leo ullamcorper lobortis. Donec lobortis est non eros 
convallis, at facilisis elit posuere. Integer placerat tempus mi, id tincidunt lorem commodo et. Duis in 
augue et ex pulvinar pretium. Fusce sodales vel risus vitae auctor. Morbi id urna eu augue lobortis con-
vallis. Cras pulvinar vel velit vitae laoreet. Vivamus blandit porttitor feugiat. Quisque ultrices, enim eget 
egestas tristique, risus dolor venenatis purus, eu facilisis risus quam vitae diam. Vestibulum sodales 
consequat turpis non semper. Maecenas consectetur eget est nec placerat.

In pellentesque lobortis mauris ac fringilla. Integer non odio vehicula, placerat tellus a, vestibulum tor-
tor. Vivamus rutrum posuere dolor vitae tincidunt. Proin dictum, justo ac rutrum dictum, ex enim com-
modo nulla, nec dictum dolor quam eget orci. Pellentesque euismod metus ex, nec bibendum mauris 
hendrerit	fi	nibus.	Morbi	nec	mauris	sit	amet	turpis	pretium	hendrerit.	Phasellus	posuere	at	sapien	in	
accumsan. Sed tempus nulla ac consectetur luctus. Vestibulum eget sapien id ligula ornare commodo 
egestas	in	mi.	In	aliquam	ornare	ultrices.	Duis	ornare	sem	eu	erat	effi	citur	pellentesque.	Maecenas	
porta	leo	eu	risus	hendrerit	ullamcorper.	In	fi	nibus,	risus	non	ullamcorper	accumsan,	lorem	elit	sollici-
tudin diam, ut gravida dolor orci sed orci.

Ut	ac	arcu	at	nulla	fermentum	imperdiet.	Quisque	nec	justo	mi.	Morbi	fringilla	nisi	lectus,	vel	fi	nibus	
diam	ullamcorper	id.	In	posuere	imperdiet	nunc,	vitae	effi	citur	tellus	condimentum	sit	amet.	Etiam	
feugiat	viverra	pellentesque.	Morbi	urna	enim,	egestas	et	dolor	eu,	molestie	fi	nibus	nunc.	Curabitur	
ullamcorper odio nisi, molestie cursus nibh suscipit vitae. Class aptent taciti sociosqu ad litora tor-
quent	per	conubia	nostra,	per	inceptos	himenaeos.	Quisque	effi	citur	eget	justo	sed	luctus.	Mauris	
semper dignissim lacus, a porttitor mauris mollis ut. Suspendisse id suscipit sem. Curabitur dui nulla, 
tempus id erat vel, dignissim ullamcorper massa. Duis tempor rutrum auctor. Suspendisse nisi metus, 
facilisis faucibus cursus et, iaculis non metus. Vivamus scelerisque felis ut egestas euismod. Integer a 
dui quis dui interdum feugiat. Nam non imperdiet odio. Mauris eu eros vitae elit egestas porttitor in in 
lectus. Proin ornare dictum mattis. 

1.

1  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
facilisis sapien eget magna convallis, eget semper odio molestie.  

2  Morbi sit amet semper massa. Morbi semper lorem ante, eget 
congue nisl cursus id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

3  Adipiscing elit. Etiam congue pellentesque est quis venenatis. 
Maecenas effi citur nunc semper, posuere tortor et, rutrum ipsum.

4        Nullam id dapibus velit. Nulla id feugiat magna. Sed aliquam tin
cidunt est. Morbi porttitor ex ac libero volutpat volutpat. 

5
4
3
2
1

Meerdere voetnoten

Voetnoten moeten niet teveel ruimte  innemen 
op een pagina. Vijf is het maximum aantal 
 tekstregels dat we gebruiken voor  voetnoten 
(zie voorbeeld 1).

Meer dan vijf voetnoten?

Bij meer dan vijf tekstregels aan voetnoten 
 zetten we de verzameling aan het eind van  
het document. Dit worden dan eindnoten.
Op deze manier houden we de pagina en  
de tekst overzichtelijk.

voorbeeld 1 21NDE Huisstijlhandboek  |  Typografie



22NDE Huisstijlhandboek  |  Typografie

6 DERA – Versie 3.0

Relaties met andere
referentiearchitecturen
De DERA bevat afspraken om de samenwerking te faciliteren. Enerzijds omvat 
dit de interne samenwerking binnen het NDE, anderzijds de samenwerking van 
het NDE met zijn omgeving. Hierbij heeft de DERA te maken met andere sectoren 
waarmee afgestemd moet worden. Vaak hebben deze sectoren een eigen refe-
rentiearchitectuur. In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke sectoren rekening 
moet worden gehouden en welke referentiearchitecturen binnen deze sectoren 
worden gebruikt. De doelstellingen van de DERA sluiten aan bij de doelstellingen 
die gehanteerd worden in de referentiearchitecturen die beschreven worden in dit 
hoofdstuk. Bij volgende versies zal gekeken worden waar harmonisatie mogelijk is.

1.  E-overheid
Dit zijn architectuurafspraken voor de e-overheid als geheel die het mogelijk maken om sector  
overstijgend samen te werken. Deze zijn vastgelegd in de Nederlandse Overheid Referentie
Architectuur (NORA)3. Door deze afspraken wordt de samenwerking tussen organisaties met een 
publieke taak vergemakkelijkt. De DERA volgt daarom de NORA-principes. Tevens worden waar 

	 mogelijk	NORA-defi	nities	voor	begrippen	gebruikt.	De	DERA	kan	worden	beschouwd	als	een	
 NORA-dochter.

2. Onderwijs
	 Het	onderwijs	is	een	belangrijke	(potentiële)	gebruikersgroep	van	erfgoedinformatie (zie voor de  
	 defi	nitie	van	dit	begrip	verderop	in	dit	document:	Erfgoedinformatie).	Voor	het	onderwijs	is	er	een		
 referentiearchitectuur beschikbaar, de Referentie Onderwijs Sector Architectuur (de ROSA4). Voor  
 het hoger onderwijs is er de HORA5. 

3. Wetenschap
 Wetenschappelijke producten, zoals publicaties, onderzoeksdata en bijzondere collecties, zijn ook  
 vormen van erfgoedinformatie. Onderzoekers zijn naast producent van erfgoed eveneens 
 belangrijke gebruikers. Voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksdata zijn de  
 zogenaamde FAIR-principes6	als	uitgangspunt	gedefi	nieerd.

4. Duurzame archivering
 Voor duurzame archivering zijn overheidsbreed de DUTO-principes afgesproken (Duurzaam 
 Toegankelijke Overheidsinformatie)7. Die zijn ook opgenomen in de NORA. Naast het verbeteren van
 de vindbaarheid, is duurzame archivering ook een doelstelling van het NDE. Als NORA-dochter volgt
 de DERA de DUTO-principes.

5. Ruimtelijke ordening
 RCE zal in het kader van de omgevingswet informatie over Rijksmonumenten beschikbaar moeten  
 stellen. Hierbij moet RCE rekening houden met de aansluiteisen die gelden voor het Digitale Stelsel  
 voor de Omgevingswet, het DSO. Dezelfde informatie over Rijksmonumenten wordt door RCE ook  
 als digitaal erfgoed beschikbaar gesteld aan andere gebruikers. 

3.

Cijfers (bij subkop)
Roboto bold
10 pt / 14 pt regelafstand

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Phasellus  
tellus eros,  tristique non ligula sed. 

Nulla nec nulla commodo
Sollicitudin turpis et, blandit velit. Aliquam im perdiet 
elit sapien, vel elementum dui posuere id. Pellentesque 
nec suscipit enim. Nam ornare pellentesque erat sed 
placerat. Maecenas lacus neque, bibendum vel nisi vel, 
eleifend porttitor nisl. Vivamus magna urna, volutpat in 
convallis gravida, elementum non arcu. Pellentesque 
rhoncus	sem	nulla,	ut	lacinia	ligula	efficitur	id.

1

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Phasellus  
tellus eros,  tristique non ligula sed. 

Nulla nec nulla commodo
Sollicitudin turpis et, blandit velit. Aliquam im perdiet 
elit sapien, vel elementum dui posuere id. Pellentesque 
nec suscipit enim. Nam ornare pellentesque erat sed 
placerat. Maecenas lacus neque, bibendum vel nisi vel, 
eleifend porttitor nisl. Vivamus magna urna, volutpat in 
convallis gravida, elementum non arcu. Pellentesque 
rhoncus	sem	nulla,	ut	lacinia	ligula	efficitur	id.

2

Opsomming
• cijfers

Om een tekst of opsomming te ordenen, is het 
gebruik van opeenvolgende cijfers mogelijk.  
De standaard kleur is zwart. 
Bij een tekst met een opsomming met cijfers  
is het mogelijk om met kleuren de nadruk te 
leggen. Dit kan met oranje of het NDE blauw 
met witte cijfers erin.
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 verwijsbaar zijn. Zie principe 6.
2. Als externe informatie wordt opgenomen binnen de beheerde gezamenlijke erfgoedinformatie, dan  
 moeten de authenticiteit en de beschikbaarheid daarvan duidelijk zijn. De externe informatie moet  
 verwijzen naar de gezamenlijke erfgoedinformatie. Zie principe 1, principe 2 en principe 5.
3. Als externe informatie wordt opgenomen binnen de beheerde gezamenlijke erfgoedinformatie,  
 moet deze eenduidig zijn beschreven en herkenbaar, gebruiksvriendelijk en verwijsbaar worden  
 aangeboden. Zie principe 3, principe 4 en principe 6.

  Operationeel doel 4: Erfgoedinstellingen werken samen

Documentatie
Erfgoedinstellingen moeten samenwerken om hun erfgoedinformatie beter bruikbaar te maken voor 
gebruikers. Samenwerking zorgt voor afspraken over de manier waarop informatie toegankelijk wordt 
gemaakt en wordt uitgewisseld. Samenwerking stelt erfgoedinstellingen in staat om elkaars kennis en 
voorzieningen te benutten.

Rationale
De inspanningen van erfgoedinstellingen moeten gericht worden op hetzelfde doel: het vergroten van 
de maatschappelijke waarde van erfgoed door de gebruiker centraal te stellen. Samenwerking is hier-
voor de sleutel. Zie ook de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Implicaties
1. Bronhouders maken afspraken over de manier waarop zij hun erfgoedinformatie beschrijven en  
 publiceren, bijvoorbeeld over metadatastandaarden en koppelvlakken (zie principe 4).
2. Bronhouders maken afspraken over de erfgoedinformatie die zij van andere bronhouders willen  
 betrekken. Informatie kan beter verbonden en gevonden worden als bronhouders gebruikmaken  
 van dezelfde bronnen, zoals terminologiebronnen met termen (zie principe 5).
3. Bronhouders maken duidelijk wat de beschikbaarheid van hun erfgoedinformatie is (zie principe 2).  
 Zo weten andere bronhouders in hoeverre ze de informatie kunnen gebruiken.

Cijfers (onder subkop)

Opsomming
• cijfers Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. 
 Phasellus tellus eros,  tristique  
non ligula sed. 

Nulla nec nulla commodo
Sollicitudin turpis et, blandit velit. Aliquam im perdiet 
elit sapien, vel elementum dui posuere id. Pellentesque 
nec suscipit enim. Nam ornare pellentesque erat sed 
placerat. Maecenas lacus neque, bibendum vel nisi vel, 
eleifend porttitor nisl. Vivamus magna urna, volutpat in 
convallis gravida, elementum non arcu. Pellentesque 
rhoncus	sem	nulla,	ut	lacinia	ligula	efficitur	id.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. 
 Phasellus tellus eros,  tristique  
non ligula sed. 

Nulla nec nulla commodo
Sollicitudin turpis et, blandit velit. Aliquam im perdiet 
elit sapien, vel elementum dui posuere id. Pellentesque 
nec suscipit enim. Nam ornare pellentesque erat sed 
placerat. Maecenas lacus neque, bibendum vel nisi vel, 
eleifend porttitor nisl. Vivamus magna urna, volutpat in 
convallis gravida, elementum non arcu. Pellentesque 
rhoncus	sem	nulla,	ut	lacinia	ligula	efficitur	id.

1

1Gekleurde opsomming bollen

Als een genummerde opsomming  extra 
 nadruk moet krijgen, kan het als kop 
 behandeld worden. De kop wordt dan  
bold (vet) en in kleur van de bullet.
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Opsomming
• bullet points

Bij voorkeur gebruiken we ronde bullets.  
Een normale bullet kleur in combinatie met een 
tekst is zwart. In sommige gevallen geven we 
extra nadruk door blauwe bullets te gebruiken. 
(zie pagina 26)

Standaard zwarte bullet points in normale leestekst.
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Informatieobject
 

Definitie
Een informatieobject is een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.  
(Zie https://wiki.nationaalarchief.nl/pagina/DUTO:Informatieobject )

Toelichting
Een informatieobject:

•   bevat informatie over een of meerdere cultuurhistorische objecten;
•   is digital born, gedigitaliseerd of analoog;
•   bestaat, bestond of zou kunnen (gaan) bestaan;
•   kan samengesteld zijn uit verschillende informatieobjecten (aggregatie).

Voorbeelden van informatieobjecten zijn een: brief, e-mail, video, website (aggregatie), webpagina, 
tweet, subsidieaanvraag, vergunning, dossier (aggregatie), etc.

Cultuurhistorisch object versus informatieobject

Een cultuurhistorisch object kan ook een informatieobject zijn en een informatieobject kan ook een 
cultuurhistorisch object zijn. Het ‘Plakkaat van Verlatinghe’ bijvoorbeeld is zowel een cultuurhistorisch 
object als een informatieobject. 

Volgens het ABC Digitaal Erfgoed van DEN kunnen drie digitale verschijningsvormen van cultureel 
erfgoed worden onderscheiden:

 1. digital born erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine al digitaal is, zoals elektronische 

9 https://www.noraonline.nl/wiki/Begrippenkader
10 https://wiki.nationaalarchief.nl/pagina/DUTO:Begrippen
11  https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation
12 http://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2017-09-01
13 https://dama.org/content/body-knowledge

  archieven, digitale kunst of foto's die met een digitale camera zijn gemaakt;
 2.  gedigitaliseerd erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine niet digitaal is, maar waarvan door  
  middel van digitalisering een reproductie is gemaakt;
 3. digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto's of digitale 
  reconstructies van het erfgoedobject. De informatie wordt meestal in een geordende vorm 
  (bijvoorbeeld een database) beschikbaar gesteld. 

Merk op dat het hier gaat om ‘verschijningsvormen’. De overeenkomsten en verschillen met de 
‘objecten zelf’ (zoals dit in de DERA wordt gehanteerd) worden hieronder toegelicht.

•    Ad 1. Digital born erfgoed kan dus een cultuurhistorisch object (digitale kunst) zijn of een 
  informatieobject (elektronisch archief) zijn.
•    Ad 2. Gedigitaliseerd erfgoed komt overeen met de definitie van digitaal informatieobject en 

betreft dus altijd een informatieobject.
•    Ad 3. Digitale informatie over erfgoed komt vooral overeen met het hier gehanteerde begrip 
  digitaal informatieobject. De gestructureerde informatie over cultuurhistorische objecten 
  worden hier echter opgevat als ‘metadata’ die het cultuurhistorische object beschrijft.

Metagegevens of metadata
 

Definitie
Metagegevens of metadata zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het 
beheer ervan door de tijd heen beschrijven (ontleend aan de NORA).

Toelichting
Het gaat om gestructureerde gegevens die andere objecten beschrijven. Het kan gaan over analoge 
of digitale objecten. Een object kan zowel een cultuurhistorisch object als een informatieobject zijn. 
Metagegevens zijn zelf ook informatieobjecten.
De vier belangrijkste soorten metadata zijn (ontleend aan het ABC Digitaal Erfgoed van DEN): 

•   beschrijvende metadata (nodig voor het identificeren en vinden van objecten);
•   structurele metadata (deze leggen de relatie vast tussen individuele objecten die gezamenlijk een  

 eenheid vormen);
•   technische metadata (informatie over de vervaardiging van het digitale object);
•   administratieve metadata (deze richten zich op beheer en management van objecten).

Verrijking
Definitie
Een verrijking betreft informatie die niet expliciet voorkomt in het oorspronkelijke erfgoed-informatie- 
object. Een bronhouder kan verrijkingen overnemen nadat ze zijn goedgekeurd.
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Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed 

Ja,
 

Wij willen onze digitale erfgoedinformatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar 
maken. Zo kan iedereen maximaal de vruchten plukken van de digitalisering 
van de samenleving.

Wij geloven dat dit alleen lukt als archieven, bibliotheken, musea, heemkundige
kringen, onderwijs- en cultuurinstellingen, kennisinstituten, software-leveranciers, 
overheden en andere partners hierin samen optrekken. Daarom zijn wij onderdeel 
van het Netwerk Digitaal Erfgoed en werken wij volgens de uitgangspunten van de 
Nationale Strategie Digitaal Erfgoed:
  
•   De gebruiker staat centraal

De wensen van de erfgoedgebruiker staan voorop. Daarom streven wij ernaar scheidslijnen tussen 
collecties te overbruggen en de gebruiker met behulp van digitale technieken grenzeloze toegang te 
bieden tot het erfgoed in Nederland.  

•   Delen vanuit de bron
Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor dat onze erfgoedinformatie op passende wijze beschikbaar is in het 
netwerk,	zodat	deze	effi	ciënter	en	effectiever	beheerd,	verbonden,	verrijkt	en	gebruikt	kan	worden.

•   Netwerkprincipes
Wij maken gebruik van informatiearchitectuur, voorzieningen en standaarden die in het netwerk 
beschikbaar zijn om onze erfgoedinformatie zo zichtbaar, bruikbaar en houdbaar mogelijk te maken. 

 
•   Iedereen draagt bij

Wij realiseren ons dat het succes van het netwerk een optelsom is van de bijdragen van de deelnemers. 
Onze voorzieningen, ontwikkelingen, kennis en ervaring delen wij dan ook zoveel mogelijk.

•   Open, verbonden en innovatief
Wij	zijn	ambassadeur	van	het	netwerk	en	dragen	de	kernwaarden	‘open,	verbonden	en	innovatief’	uit.

  

Samen met alle andere organisaties in het netwerk zorgen wij voor het digitale 
geheugen van Nederland; een geheugen waar we met elkaar blijvend aan 
bijdragen en uit kunnen putten.

Datum en plaats 

Organisatie

Naam

Handtekening
    

Blauwe bullet points met extra nadruk.

Opsomming
• bullet points

Bij voorkeur gebruiken we ronde bullets.  
Een normale bullet kleur in combinatie met een 
tekst is zwart. In sommige gevallen geven we 
extra nadruk door blauwe bullets te gebruiken.

Als een bullet lijst  extra nadruk moet krijgen kan het 
 behandeld worden als een kop met dikgedrukte tekst en 
extra grote bullet.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit.  Phasellus 
tellus eros,  tristique non ligula sed. 

Nulla nec nulla commodo sollicitudin turpis et, 
blandit velit. Aliquam im perdiet elit sapien, vel 
elementum dui posuere id. Pellentesque nec 
suscipit enim. 

Nam ornare pellentesque erat sed placerat. 
Maecenas lacus neque, bibendum vel nisi vel, 
eleifend porttitor nisl. 

Vivamus magna urna, volutpat in convallis 
gravida, elementum non arcu. Pellentesque 
rhoncus sem nulla, ut lacinia ligula efficitur id.
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D oelen
De Nationale Strategie formuleert de doelstelling ‘de maatschappelijke waarde te 
vergroten van de collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instel-
lingen’ door een betere (digitale) toegankelijkheid. Zo kan een toegenomen besef 
ontstaan van de maatschappelijke waarde van hetgeen de erfgoedinstellingen in 
hun collecties hebben. 

De DERA concretiseert dit strategische doel tot vier operationele doelen:
1. De gebruiker kan ongehinderd door de gezamenlijke erfgoedinformatie navigeren.
2.	De	gebruiker	kan	de	bruikbaarheid	van	specifi	eke	erfgoedinformatie	vaststellen.
3. De gebruiker kan zelf nieuwe of externe informatie toevoegen wanneer dat nodig is.
4. Erfgoedinstellingen werken samen.

Hieronder worden de strategische en operationele doelen op een gestandaardiseerde wijze beschre-
ven, met een rationale en implicaties. Binnen de rationale wordt aangegeven op welke manier het doel 
bijdraagt aan de Nationale Strategie of aan bovenliggende doelen. De implicaties geven aan hoe het 
strategische doel wordt uitgewerkt tot operationele doelen en hoe de operationele doelen worden uit-
gewerkt tot principes.

Bij	het	uitwerken	van	de	doelen	worden	de	termen	‘gebruiker’,	‘erfgoedinstelling’	en	‘NDE’	gebruikt.	De	
defi	nitie	van	de	termen	‘gebruiker’	en	‘erfgoedinstelling’	is	te	vinden	in	het	onderdeel	‘Actoren’.	
 
Netwerk Digitaal Erfgoed
Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen die de Nationale Stra-
tegie onderschrijven. Zij ontwikkelen in Nederland een stelsel van landelijke voorzieningen voor het 
verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.

5.

Opsomming kleur

Verschillende kleurenvarianten zijn mogelijk. 
Voor leestekst liefst zwarte tekst 
 gebruiken in combinatie met een lichte tint 
 achtergrond.

Opsomming
• kleurgebruik

Doelgroepenonderzoek Gereedschapskist - Aanbevelingen 

4 

 

In de eerste workshop met de digitaal-erfgoed-coaches (hierna ‘coaches’) gaven allen aan dat een 
duidelijke keuze over de doelgroep van de GK cruciaal is om zo een heldere focus te krijgen voor het 
ontwikkelpad. Ze formuleerden hiervoor twee high-level mogelijkheden: 
 
1. De GK is voor gevorderde professionals zoals de coaches en (middel)grote instellingen met goede in-

house IT-kennis. 
2. De GK is voor instellingen met relatief weinig kennis/veel vrijwilligers.  
 
De coaches gaven aan dat gevorderde professionals zelf al redelijk tot goed hun weg vinden in online 
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Voor deze groep kan de GK van meerwaarde zijn, als de aanpak, vorm, functionaliteit en inhoud van de GK, 
wordt afgestemd op de uitkomsten van het doelgroepenonderzoek. 
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samenwerkingsverband van 24 instellingen begeleidt het Zuiderzeemuseum de andere instellingen onder 
andere bij het verrijken van de metadata van hun collecties. Een ander voorbeeld is de groep van landelijk 
adviseurs digitale informatie (ADI’s). Zij wisselen kennis en ervaringen uit op het gebied van digitaal 
archiveren. En geven advies hierover aan aangesloten overheden. De ADI’s hebben een eigen groep in de 
community Kennisnetwerk Informatie en Advies (KIA) en komen een aantal keer per jaar bij elkaar. 
 

Aanbeveling 1 -  doelgroepen 
 
De primaire doelgroepen van de eerste, publieke versie van de GK zijn gevorderde professionals, die:  
 
• genoeg kennis hebben om de tools en informatie in de GK zelf toe te passen binnen hun eigen 

organisatie; 
• andere erfgoedinstellingen begeleiden bij het toepassen van de tools en informatie in de GK op 

basis van de vraagstukken van die instellingen. 
 
Breng de belangrijkste intermediairs in kaart die de GK kunnen gebruiken in hun werk, zoals de 
coaches, en netwerken zoals die van het Zuiderzeemuseum en de ADI’s, RHC's, SIMIN en SMH 40 -45. 
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4. Concretisering
doelstellingen
Een architectuur beoogt een bepaalde verandering te realiseren. Hierbij moet 
expliciet worden gemotiveerd waarom een verandering gewenst is. De Nationale 
Strategie bevat de motivatie voor de DERA. Deze motivatie wordt in de DERA op een 
systematische wijze conform Archimate beschreven en geconcretiseerd. 

Doel
Archimate	defi	nieert	een	doel	(“goal”)	als	een	algemene	(high level) beschrijving van de gewenste 
richting of de gewenste eindsituatie voor een organisatie en haar stakeholders.

Resultaat
Archimate	defi	nieert	een	resultaat	(“outcome”)	als	het	eindresultaat	dat	bereikt	moet	worden.	Deze	
resultaten worden in algemene, functionele termen beschreven (high level). Een organisatie heeft 
middelen (“capabilities”) nodig om deze resultaten te bereiken. 

Principe
Archimate	defi	nieert	een	principe	als	een	kwalitatieve	beschrijving	van	intenties	waar	een	architec-
tuur aan moet voldoen. Principes beschrijven in abstracte termen de gewenste eigenschappen van 
systemen.

Requirement
Archimate	defi	nieert	requirements	als	eisen	aan	de	middelen	die	nodig	zijn	om	de	gewenste	resul-
taten te bereiken.

De strategische doelstelling van de Nationale Strategie wordt in de DERA geconcretiseerd tot vier ope-
rationele	doelen.	Een	strategisch	doel	defi	nieert	welk	effect	bereikt	moet	worden	(betere	toegankelijk-
heid). Dit doel is zo abstract dat het niet mogelijk is om hier een meetbaar resultaat aan te koppelen. 
Daarom wordt een strategisch doel onderverdeeld in operationele doelen die wel gekoppeld kunnen 
worden aan een meetbaar resultaat. De operationele doelen moeten gezamenlijk leiden tot het beoog-
de effect van de bovenliggende strategische doelstelling.

De operationele doelen worden vertaald naar principes, die feitelijk architectuurdoelstellingen vormen. 
Principes zijn de brug tussen de DERA en de Nationale Strategie. Hiermee wordt zichtbaar wat de 
bijdrage van de DERA is aan de Nationale Strategie. Op basis van deze principes worden in de DERA 
requirements	gedefi	nieerd	waarmee	richting	wordt	gegeven	aan	de	samenwerking	binnen	het	Netwerk	
Digitaal Erfgoed. 

Doel

Resultaat

Principe

Requirement
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Opsomming lijn

Opsomming
• verticale lijn

De standaard kleur van opsomming lijnen is 
zwart (voorbeeld 1). Voor extra nadruk kan ook 
een blauw lijn gebruikt worden in combinatie 
met blauwe subkoppen (voorbeeld 2).
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Blauw als highlight kleur

Blauw kan heel sterk werken als een  highlight 
kleur. Bij het gebruik van een blauwe 
 achtergrond zorg dat je witte tekst gebruikt van  
maximaal twee alinea's. Langere teksten lezen 
minder prettig op een blauwe achtergrond.

Blauwe kader met tekst op een witte achtergrond

Hoofdstuk titel en subkoppen
in blauwe tekst

Citaat of uitspraak op blauwe
achtergrond

Doelen en principes
Alles in het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt 
bepaald door het overkoepelende doel: 
De gebruiker staat centraal.

De DERA vertaalt dit in een aantal doelen, principes, rollen en vereisten. 

De gebruiker kan ongehinderd navigeren door 
 erfgoedinformatie
Gebruikers moeten op een gemakkelijke manier erfgoedinformatie  kunnen vinden, 
zonder dat ze daarbij gehinderd worden doordat die  informatie afkomstig kan zijn 
uit verschillende erfgoedcollecties van verschillende  erfgoedinstellingen. 

De gebruiker kan de bruikbaarheid van erfgoedinformatie 
vaststellen
Gebruikers moeten kunnen vaststellen of erfgoedinformatie bruikbaar is. 
Het zijn uiteindelijk alleen de gebruikers zelf die dat kunnen bepalen,  afhankelijk 
van hun doeleinden. Daarom is het van belang dat er zo veel  mogelijk informatie 
over het erfgoed beschikbaar is. Het gaat dan om goede inhoudelijke beschrijvin-
gen, bijvoorbeeld welk voorwerp er op een foto staat. Hoe rijker de beschrijvingen 
zijn, hoe beter de gebruiker de informatie kan  beoordelen. De gebruiker is er dus 
bij gebaat dat er verwijzingen zijn naar andere relevante erfgoedinformatie. 

Daarnaast moet de beschikbaarheid en de herkomst van erfgoedinformatie dui-
delijk zijn. Bijvoorbeeld: is de informatie vrijelijk te gebruiken, is er een licentie of 
moet ik een inlog hebben? Van wie is de informatie afkomstig 
en is het betrouwbaar?Dit is een uitgave van Netwerk Digitaal 

Erfgoed, 2018. 
 
Heb je naar aanleiding van deze  uitgave 
vragen of wil je reageren, dan kan dit 
uiteraard. Je kunt een email sturen naar 
info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur  
en  Wetenschap (OCW) is eigenaar van  
de DERA. De DERA wordt ontwikkeld door  
een  werkgroep onder voorzitterschap van 
OCW, waarin  vertegenwoordigers van het 
Netwerk Digitaal Erfgoed zitting hebben. 
 
In de eerste versie van de DERA zijn  
doelen en principes geformuleerd.  
In  november 2018 is de tweede versie van 
de DERA  gepubliceerd, waarin de  doelen 
en  principes uit de eerste versie zijn 
 uitgewerkt en waarin wordt  beschreven 
wat er van alle netwerkdeelnemers 
wordt verwacht. In volgende versies zal 
de DERA verder worden geconcretiseerd 
met afspraken over gemeenschappelijke 
voorzieningen, standaarden,  applicaties, 
technieken en licenties.  
 
De huidige versie is te raadplegen via  
www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/dera.

DERA 
in een 
 notendop

Digitaal Erfgoed  
Referentie Architectuur

Het doel is om  
erfgoedinformatie  
beter toegankelijk te  
maken, gebruikmakend  
van de principes  
van Linked Open Data.

Wat is de DERA?

Kort gezegd kunnen erfgoedinstellingen met de DERA bekijken 
welke rol zij in het Netwerk Digitaal Erfgoed kunnen spelen en  
wat ze daarvoor moeten doen. Het netwerk wil  erfgoedinformatie 
op zo’n manier aanbieden dat het gemakkelijk met elkaar te 
 verbinden is. Zo wordt de gebruiker beter geholpen en wordt  
de maatschappelijke waarde van de erfgoedcollecties vergroot.

De afkorting DERA staat voor Digitaal 
Erfgoed Referentie Architectuur.  
Een referentiearchitectuur geeft 
richting aan samenwerkende  partijen, 
in dit geval om  erfgoedinformatie 
beter zichtbaar te maken in het 
 Netwerk Digitaal Erfgoed. Door  
hun erfgoedvoorzieningen te 
 ontwikkelen binnen de afspraken  
van de  referentiearchitectuur,  zorgen 
netwerkdeelnemers ervoor dat  alles 
als geheel op elkaar aansluit. De 
referentiearchitectuur beschrijft hoe 
er kan worden samengewerkt over de 
grenzen van instellingen en sectoren 
heen. Het is geen blauwdruk voor hoe 
afzonderlijke instellingen hun ICT- 
architectuur moeten inrichten. 

DERA 2.0 is vooral een  beschrijving 
van wat je met z’n allen in het 
 netwerk wilt bereiken. Het gaat  
over de strategische en operationele 
doelen, over de principes, over de 
verschillende rollen in het netwerk  
en over de vereisten die gesteld 
 worden aan deze rollen. Deze 
 vereisten maken het de deelnemers 
van het netwerk mogelijk samen  
te werken. Het doel is om erfgoed-
informatie beter toegankelijk te 
 maken, gebruikmakend van de 
 principes van Linked Open Data.

' Het doel is om  
erfgoedinformatie  
beter toegankelijk te  
maken, gebruikmakend  
van de principes  
van Linked Open Data.'
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Inleiding
De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurka-
ders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie 
Digitaal Erfgoed. De DERA wordt stapsgewijs ontwikkeld. Voor u ligt DERA 3.0.

DERA 1.0 bevatte gemeenschappelijke principes. DERA 2.0 was de eerste stap om deze te vertalen 
naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk. In DERA 3.0 is dit 
normatieve kader aangevuld met een informatief deel waarin architectuurpatronen worden beschre-
ven. Deze architectuurpatronen zijn afkomstig uit de praktijk van erfgoedinstellingen en ontwikkelin-
gen binnen de domeingroepen van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

De Nationale Strategie onderscheidt de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. De focus van 
DERA 1.0 en DERA 2.0 ligt op het domein Bruikbaar. In DERA 3.0 is ook aandacht besteed aan Houd-
baar, in het architectuurpatroon Langetermijnbewaring. De verwachting is dat voor Zichtbaar ook één 
of	meer	architectuurpatronen	onderkend	zullen	worden,	onder	andere	over	gedragsprofi	elen.

Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. We gebruiken TOGAF 
als	methode	om	het	architectuurproces	vorm	te	geven	en	ArchiMate	als	standaard	voor	het	defi	niëren	
van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.

TOGAF
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is een framework voor ontwerp, planning en imple-
mentatie van een enterprise informatiearchitectuur. Een onderdeel van TOGAF is Architecture Deve-
lopment	(ADM),	waarin	de	architectuurprocessen	in	samenhang	worden	gedefi	nieerd.	De	ontwikkeling	
van	de	DERA	wordt	beschreven	met	ADM,	zoals	in	de	fi	guur	hiernaast	wordt	afgebeeld.	

In DERA 1.0 is de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) uitgewerkt in een architectuurvisie 
(onderdeel A van ADM, Architecture Vision).

DERA 2.0 is een uitwerking van deze principes in de bedrijfslaag (B. Business Architecture, Bedrijfs-
architectuur). DERA 2.0 maakt duidelijk wat deelnemen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een 
organisatie betekent: de consequenties voor organisatie, bedrijfsfuncties, objecten en diensten. De 
noodzakelijke veranderingen zijn expliciet gemaakt door het formuleren van requirements (Require-
ments Management van ADM). De DERA beschrijft de gewenste situatie.

De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat er moet gebeuren maar niet hoe (applicatiearchitectuur en tech-
nische architectuur). In DERA 3.0 is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrich-
tingen. Deze inventarisatie heeft een aantal architectuurpatronen opgeleverd, die een indruk geven van 
waar gemeenschappelijke afspraken nodig zijn, zonder deze afspraken al normatief in te vullen.

Het daadwerkelijk realiseren van de verandering (onderdelen E, F, G van de ADM) is de verantwoor-
delijkheid van de individuele organisaties. De NDE-domeingroepen Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar 
faciliteren hierbij. De domeingroepen hebben de regie over een aantal vernieuwingsprojecten. Zij 
hebben een overzicht van de implementatieagenda en bundelen ervaringen die worden verzameld bij 
de implementatie. Deze ervaringen kunnen aanleiding geven tot architectuur-aanpassingen (onderdeel 
H van de ADM). Hiervoor zullen de domeingroepen en de DERA-Architectuurraad samenwerken.

1.

Samenvatting

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is inmiddels een paar jaar onderweg. Nu is 
het tijd voor versnelling. Dat wordt mogelijk doordat het ministerie van 
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra geld beschikbaar heeft 
 gesteld. De opdracht voor de periode 2019-2020 luidt: “intensivering van  
de dienstverlening en de inclusiviteit van het Netwerk Digitaal Erfgoed”.  
De kern van de opdracht is de duurzame toegankelijkheid van erfgoed-
collecties, met nadruk ook die van kleinere instellingen.
 

Het netwerk heeft de afgelopen periode een 
stevige basis gelegd. Een greep uit de resultaten 
tot nu toe: een groeiend netwerk; klantonderzoek 
en gebruikersprofielen waarmee het erfgoed op 
een nog betere manier aan het publiek kan wor-
den aangeboden; een aantal voorzieningen voor 
het duurzaam beheren van erfgoedcollecties; een 
‘referentiearchitectuur’ die beschrijft hoe erfgoed-
informatie gepubliceerd en uitgewisseld moet 
worden in het netwerk; een aantal samenwer-
kingsprojecten waaruit de kracht van gedeelde 
erfgoedinformatie blijkt. 

In de afgelopen periode is het duidelijk geworden 
hoe belangrijk het is om in netwerkverband te 
werken. Daarmee worden partijen uit verschillende 
sectoren bij elkaar gebracht en kan het erfgoed 
worden aangeboden op een manier die de grenzen  
van afzonderlijke instellingen overschrijdt.  
Als netwerk kun je beter inspelen op de nieuwe 
technologische ontwikkelingen, waarmee nieuwe 
manieren ontstaan om het publiek actief gebruik 
te laten maken van erfgoed. Een voorwaarde 
hiervoor is dat instellingen hun  erfgoedinformatie 
duurzaam toegankelijk houden. De komende 
jaren zorgen we versneld voor de juiste voorzie-
ningen, kennis en vaardigheden.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed wil het gebruik van 
digitaal erfgoed vergroten en vergemakkelijken 
en zo de maatschappelijke waarde van erfgoed 
vergroten. Daarvoor hebben we een groot, sterk 
en divers netwerk nodig. De aanpak daarvoor is 
getrapt. De diverse ‘knooppunten’ hebben nu al 

een belangrijke coördinerende functie en  
zij ondersteunen vaak kleinere instellingen.  
Voortbouwend op deze al bestaande relaties 
 kunnen kleinere erfgoedinstellingen beter bij  
het netwerk worden betrokken. Omgekeerd 
 kunnen resultaten uit lokale projecten voor  
het hele netwerk relevant zijn. 

Het netwerk bestaat uit de deelnemers: alle 
partijen in Nederland die betrokken zijn bij digitaal 
erfgoed. Er is geen centrale organisatie die alles 
regelt. Het netwerk is open en transparant en het 
houdt rekening met de diversiteit van de deel-
nemende instellingen: groot of klein, overal in het 
land, uit alle erfgoedsectoren, technisch koploper 
of juist niet. Het netwerk is er om elkaar te helpen 
bij kwesties die groter zijn dan de instellingen zelf. 
De instellingen zijn en blijven zelf verantwoordelijk  
voor het duurzaam, toegankelijk en zichtbaar 
maken van hun digitale collecties. 

Generieke voorzieningen
De eerste pijler van activiteiten in 2019-2020 is 
het (verder) ontwikkelen van generieke voorzie-
ningen. Dit zijn voorzieningen die gebruikt kunnen 
worden door het hele netwerk, dus die niet gericht 
zijn op een specifieke toepassing of sector. 

De gebruikers staan daarbij altijd centraal. Met 
klant- en marktonderzoeken komen we meer te 
weten over hun wensen en de diversiteit daarvan. 
Dit levert doelgroepstrategieën op, waarmee 
je als erfgoedinstelling je erfgoedaanbod nog 
beter kunt toespitsen op je publiek. Er komt een 

1

Programmaplan 2019-2020
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Blauw als introductie  
en/of afsluiting kleur

Blauw werkt sterk als kleur voor de cover, 
binnen-cover, back-cover of binnenwerk 
 back-cover.
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 bedrijfsarchitectuur
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Positionering in DERA

Een Aggregator zorgt voor aggregatie van erfgoedinformatie, zodat die gezamenlijk beschikbaar kan 
worden gesteld. De Aggregator beheert zelf geen (bron)data. Het patroon sluit aan op de eisen die 
gesteld worden aan de DERA-bedrijfsfuncties Publiceren metadata van datasets en Publiceren metadata 
cultuurhistorische objecten en informatieobjecten. De Aggregator kan de gepubliceerde Linked Data 
verrijken	en	verbindingen	leggen	tussen	datasets.	Middels	dit	patroon	wordt	dan	ook	een	specifi	eke	toe-
passing ingevuld voor de dienst Gepubliceerde metadata verrijkingen (zie ook het patroon Verrijkingen).
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Presentatie ritme
• drukwerk rapport

Met een layout over meerdere pagina's is  
het goed om rekening te houden met het  
totale  ritme.

Gebruik bijvoorbeeld afwisseling in 
 achtergrondkleur om een nieuw hoofdstuk 
te  introduceren of om de presentatie visueel 
 interessant te houden.
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 bedrijfsarchitectuur
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Relaties met andere
referentiearchitecturen
De DERA bevat afspraken om de samenwerking te faciliteren. Enerzijds omvat 
dit de interne samenwerking binnen het NDE, anderzijds de samenwerking van 
het NDE met zijn omgeving. Hierbij heeft de DERA te maken met andere sectoren 
waarmee afgestemd moet worden. Vaak hebben deze sectoren een eigen refe-
rentiearchitectuur. In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke sectoren rekening 
moet worden gehouden en welke referentiearchitecturen binnen deze sectoren 
worden gebruikt. De doelstellingen van de DERA sluiten aan bij de doelstellingen 
die gehanteerd worden in de referentiearchitecturen die beschreven worden in dit 
hoofdstuk. Bij volgende versies zal gekeken worden waar harmonisatie mogelijk is.

1.  E-overheid
Dit zijn architectuurafspraken voor de e-overheid als geheel die het mogelijk maken om sector  
overstijgend samen te werken. Deze zijn vastgelegd in de Nederlandse Overheid Referentie
Architectuur (NORA)3. Door deze afspraken wordt de samenwerking tussen organisaties met een 
publieke taak vergemakkelijkt. De DERA volgt daarom de NORA-principes. Tevens worden waar 

	 mogelijk	NORA-defi	nities	voor	begrippen	gebruikt.	De	DERA	kan	worden	beschouwd	als	een	
 NORA-dochter.

2. Onderwijs
	 Het	onderwijs	is	een	belangrijke	(potentiële)	gebruikersgroep	van	erfgoedinformatie (zie voor de  
	 defi	nitie	van	dit	begrip	verderop	in	dit	document:	Erfgoedinformatie).	Voor	het	onderwijs	is	er	een		
 referentiearchitectuur beschikbaar, de Referentie Onderwijs Sector Architectuur (de ROSA4). Voor  
 het hoger onderwijs is er de HORA5. 

3. Wetenschap
 Wetenschappelijke producten, zoals publicaties, onderzoeksdata en bijzondere collecties, zijn ook  
 vormen van erfgoedinformatie. Onderzoekers zijn naast producent van erfgoed eveneens 
 belangrijke gebruikers. Voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksdata zijn de  
 zogenaamde FAIR-principes6	als	uitgangspunt	gedefi	nieerd.

4. Duurzame archivering
 Voor duurzame archivering zijn overheidsbreed de DUTO-principes afgesproken (Duurzaam 
 Toegankelijke Overheidsinformatie)7. Die zijn ook opgenomen in de NORA. Naast het verbeteren van
 de vindbaarheid, is duurzame archivering ook een doelstelling van het NDE. Als NORA-dochter volgt
 de DERA de DUTO-principes.

5. Ruimtelijke ordening
 RCE zal in het kader van de omgevingswet informatie over Rijksmonumenten beschikbaar moeten  
 stellen. Hierbij moet RCE rekening houden met de aansluiteisen die gelden voor het Digitale Stelsel  
 voor de Omgevingswet, het DSO. Dezelfde informatie over Rijksmonumenten wordt door RCE ook  
 als digitaal erfgoed beschikbaar gesteld aan andere gebruikers. 

3.
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3 https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online
4 https://www.noraonline.nl/wiki/ROSA_(Referentie_Onderwijs_Sector_Architectuur)
5 https://www.wikixl.nl/wiki/hora/index.php/Hoofdpagina
6 https://www.go-fair.org/fair-principles/
7 https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/duto
8 http://www.stelselcatalogus.nl/

6. Basisregistratie
 Basisregistraties kunnen gebruikt worden om de zichtbaarheid van erfgoedinformatie te vergroten.  
 Een voorbeeld is de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door de relatie te leggen met 
 een BAG-adres of BAG-gebouw kan erfgoedinformatie gerelateerd worden aan andere informatie   
 die relevant is voor dat adres of gebouw. De basisregistraties zijn beschreven in de Stelselcatalogus8. 
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Deel 1 - Normatief
De DERA-architectuur die in dit deel wordt beschreven, is normatief. Dat wil 
zeggen dat dit deel voorschrijft waar een architectuur aan moet voldoen om 
zich “DERA-compliant” te kunnen noemen. Dit normatieve deel dient als kader 
voor de (toekomstige) ontwikkelingen in de erfgoedsector. Het beschrijft met 
andere woorden de SOLL-situatie. 
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4. Concretisering
doelstellingen
Een architectuur beoogt een bepaalde verandering te realiseren. Hierbij moet 
expliciet worden gemotiveerd waarom een verandering gewenst is. De Nationale 
Strategie bevat de motivatie voor de DERA. Deze motivatie wordt in de DERA op een 
systematische wijze conform Archimate beschreven en geconcretiseerd. 

Doel
Archimate	defi	nieert	een	doel	(“goal”)	als	een	algemene	(high level) beschrijving van de gewenste 
richting of de gewenste eindsituatie voor een organisatie en haar stakeholders.

Resultaat
Archimate	defi	nieert	een	resultaat	(“outcome”)	als	het	eindresultaat	dat	bereikt	moet	worden.	Deze	
resultaten worden in algemene, functionele termen beschreven (high level). Een organisatie heeft 
middelen (“capabilities”) nodig om deze resultaten te bereiken. 

Principe
Archimate	defi	nieert	een	principe	als	een	kwalitatieve	beschrijving	van	intenties	waar	een	architec-
tuur aan moet voldoen. Principes beschrijven in abstracte termen de gewenste eigenschappen van 
systemen.

Requirement
Archimate	defi	nieert	requirements	als	eisen	aan	de	middelen	die	nodig	zijn	om	de	gewenste	resul-
taten te bereiken.

De strategische doelstelling van de Nationale Strategie wordt in de DERA geconcretiseerd tot vier ope-
rationele	doelen.	Een	strategisch	doel	defi	nieert	welk	effect	bereikt	moet	worden	(betere	toegankelijk-
heid). Dit doel is zo abstract dat het niet mogelijk is om hier een meetbaar resultaat aan te koppelen. 
Daarom wordt een strategisch doel onderverdeeld in operationele doelen die wel gekoppeld kunnen 
worden aan een meetbaar resultaat. De operationele doelen moeten gezamenlijk leiden tot het beoog-
de effect van de bovenliggende strategische doelstelling.

De operationele doelen worden vertaald naar principes, die feitelijk architectuurdoelstellingen vormen. 
Principes zijn de brug tussen de DERA en de Nationale Strategie. Hiermee wordt zichtbaar wat de 
bijdrage van de DERA is aan de Nationale Strategie. Op basis van deze principes worden in de DERA 
requirements	gedefi	nieerd	waarmee	richting	wordt	gegeven	aan	de	samenwerking	binnen	het	Netwerk	
Digitaal Erfgoed. 
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Multikleurgrafiek	met	
	achtergrondkleur

De standaard achtergrond kleur van NDE is wit. 
Dit geldt ook voor grafieken. Kleuren op een 
witte achtergrond zijn makkelijker in gebruik en 
geven een meer voorspelbaar visueel resultaat.

Toch kan er een reden zijn om een gekleurde 
achtergrond te gebruik in een grafiek.  
Hier moet voorzichtig mee omgegaan worden 
omdat kleuren op een gekleurde achtergrond 
snel een uiteenlopend effect geven en niet 
 altijd mooi uitkomen.

Tips: 
• Probeer het aantal kleuren altijd te beperken.
• Kies zorgvuldig combinaties die de content 

niet overheersen. 
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Inleiding
De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurka-
ders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie 
Digitaal Erfgoed. De DERA wordt stapsgewijs ontwikkeld. Voor u ligt DERA 3.0.

DERA 1.0 bevatte gemeenschappelijke principes. DERA 2.0 was de eerste stap om deze te vertalen 
naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk. In DERA 3.0 is dit 
normatieve kader aangevuld met een informatief deel waarin architectuurpatronen worden beschre-
ven. Deze architectuurpatronen zijn afkomstig uit de praktijk van erfgoedinstellingen en ontwikkelin-
gen binnen de domeingroepen van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

De Nationale Strategie onderscheidt de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. De focus van 
DERA 1.0 en DERA 2.0 ligt op het domein Bruikbaar. In DERA 3.0 is ook aandacht besteed aan Houd-
baar, in het architectuurpatroon Langetermijnbewaring. De verwachting is dat voor Zichtbaar ook één 
of	meer	architectuurpatronen	onderkend	zullen	worden,	onder	andere	over	gedragsprofi	elen.

Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. We gebruiken TOGAF 
als	methode	om	het	architectuurproces	vorm	te	geven	en	ArchiMate	als	standaard	voor	het	defi	niëren	
van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.

TOGAF
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is een framework voor ontwerp, planning en imple-
mentatie van een enterprise informatiearchitectuur. Een onderdeel van TOGAF is Architecture Deve-
lopment	(ADM),	waarin	de	architectuurprocessen	in	samenhang	worden	gedefi	nieerd.	De	ontwikkeling	
van	de	DERA	wordt	beschreven	met	ADM,	zoals	in	de	fi	guur	hiernaast	wordt	afgebeeld.	

In DERA 1.0 is de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) uitgewerkt in een architectuurvisie 
(onderdeel A van ADM, Architecture Vision).

DERA 2.0 is een uitwerking van deze principes in de bedrijfslaag (B. Business Architecture, Bedrijfs-
architectuur). DERA 2.0 maakt duidelijk wat deelnemen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een 
organisatie betekent: de consequenties voor organisatie, bedrijfsfuncties, objecten en diensten. De 
noodzakelijke veranderingen zijn expliciet gemaakt door het formuleren van requirements (Require-
ments Management van ADM). De DERA beschrijft de gewenste situatie.

De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat er moet gebeuren maar niet hoe (applicatiearchitectuur en tech-
nische architectuur). In DERA 3.0 is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrich-
tingen. Deze inventarisatie heeft een aantal architectuurpatronen opgeleverd, die een indruk geven van 
waar gemeenschappelijke afspraken nodig zijn, zonder deze afspraken al normatief in te vullen.

Het daadwerkelijk realiseren van de verandering (onderdelen E, F, G van de ADM) is de verantwoor-
delijkheid van de individuele organisaties. De NDE-domeingroepen Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar 
faciliteren hierbij. De domeingroepen hebben de regie over een aantal vernieuwingsprojecten. Zij 
hebben een overzicht van de implementatieagenda en bundelen ervaringen die worden verzameld bij 
de implementatie. Deze ervaringen kunnen aanleiding geven tot architectuur-aanpassingen (onderdeel 
H van de ADM). Hiervoor zullen de domeingroepen en de DERA-Architectuurraad samenwerken.

1.
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ArchiMate
ArchiMate is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen. De taal wordt 
ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers. 
De taal is gebaseerd op IEEE-standaard 1471. Sinds 2008 wordt ArchiMate als open standaard onder-
steund en beheerd door The Open Group.1 In veel Nederlandse referentiearchitecturen wordt gebruik 
gemaakt van vertaalde concepten uit ArchiMate versie 2.1. In ArchiMate 3.0 worden sommige con-
cepten	net	iets	anders	gedefi	nieerd	dan	in	versie	2.1.	In	de	DERA	wordt	uitgegaan	van	de	Engelstalige	
versie 3.0.

Eigenaar van de DERA is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De uitwerking 
van de DERA is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de partijen in het Netwerk Digitaal 
Erfgoed. De ontwikkeling van de DERA vindt plaats in de Architectuurraad. De Koninklijke Bibliotheek 
(KB), Het Utrechts Archief, het Nationaal Archief (NA), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
Beeld en Geluid, de Universiteit Leiden, het Kennisinstituut Digitale Cultuur DEN en vertegenwoordigers 
van NDE-domeingroepen maken deel uit van deze raad.

1 https://nl.wikipedia.org/wiki/ArchiMate
2 https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2018/02/Nationale_Strategie_Digitaal_Erfgoed_MinOCW.pdf
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N ationale Strategie
Digitaal Erfgoed

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 
van het Netwerk Digitaal Erfgoed2 
beoogt ‘de maatschappelijke waarde 
te vergroten van de collecties van 
archieven, bibliotheken, musea en 
andere instellingen’. Gestandaardiseer-
de sectoroverstijgende voorzieningen 
moeten leiden tot betere (digitale) 
toegankelijkheid en zo tot toegenomen 
besef van de maatschappelijke waarde 
van hetgeen de erfgoedinstellingen in 
hun collecties hebben. 
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Een netwerk van
mensen en inspiratie
datum of ondertitel

Naam presentator, functie

netwerk
digitaal
erfgoed

Titels powerpoint
• titelpagina

Voor een powerpointpresentatie werken we 
met een NDE sjabloon. Hierin staan  richtlijnen 
voor opbouw van tekstvlakken en het 
	toepassen	van	beeld,	grafiek-	en	kleurgebruik.
Dit sjabloon is in de Google Docs omgeving 
 opgenomen. Zie ook op pagina 32.

Het presentatiesjabloon is ook beschikbaar 
met het Engelse logo.

Poppins medium
45 pt

Poppins medium
22 pt

Poppins medium
15 pt

Powerpoint - 1920 x 1080 pixels
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Presentatie ritme
• powerpoint presentatie

Met een layout over meerdere pagina's is  
het goed om rekening te houden met het  
totale  ritme.

Gebruik bijvoorbeeld afwisseling in 
 achtergrondkleur om een nieuw hoofdstuk 
te  introduceren of om de presentatie visueel 
 interessant te houden.

Zie het powerpoint template voor meer 
informatie over indeling, beeldgebruik, 
en lettertypes en lettergroottes.

Het presentatiesjabloon is ook beschikbaar 
met het Engelse logo.

Intensiverings-
projecten in een 
notendop
15 mei 2019

Zichtbaar in vogelvlucht
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Met vriendelijke groet,

Amine Roodnat
Communicatieadviseur 
+31 (0)6 39 20 90 70
Werkdagen: ma/din/don/vrij

Website | Twitter | Nieuwsbrief

Met vriendelijke groet,

Amine Roodnat
Communicatieadviseur 
+31 (0)6 39 20 90 70
Werkdagen: ma/din/don/vrij

Website | Twitter | Nieuwsbrief

Wanneer je een banner wilt toevoegen  
van een bepaald event dan wordt deze altijd 
 onderaan de handtekening geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Voornaam Achternaam
Functie medewerker 
+31 (0)6 11 22 33 44

Website | Twitter | Nieuwsbrief

e-mail handtekening

e-mail handtekening met banner

partner e-mail handtekening met 
NDE partnervermelding logo

E-mail handtekening

In de handtekening adviseren we de tekst  
in Sans Serif te plaatsen. De naam in  
kobaltblauw. Verwijzingen naar social  
media blauw en onderstreept <met link>.  
En het NDE logo kun je op meerdere manieren 
toevoegen. Zie ook de manual over logo's.
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Social media

Op	social	media	is	de	typografie	tekst	bij	een	
post al bepaald door het medium zelf. In de 
 afbeeldingen kun je wel gebruik maken van  
de standaard huisstijl lettertypes, bijvoorbeeld 
bij een campagnebeeld of een advertentie.

Sommige kanalen zoals Facebook hebben 
 regels voor de hoeveelheid tekst die in een  
post mag staan. Houd hier per kanaal rekening 
mee. Liever kort en pas hashtags toe die het 
NDE ook gebruikt.

Linked-inTwitter

We are hiring!
Word jij onze collega?
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Dit is een uitgave van Netwerk Digitaal 
Erfgoed, 2018. 
 
Heb je naar aanleiding van deze  uitgave 
vragen of wil je reageren, dan kan dit 
uiteraard. Je kunt een email sturen naar 
info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur  
en  Wetenschap (OCW) is eigenaar van  
de DERA. De DERA wordt ontwikkeld door  
een  werkgroep onder voorzitterschap van 
OCW, waarin  vertegenwoordigers van het 
Netwerk Digitaal Erfgoed zitting hebben. 
 
In de eerste versie van de DERA zijn  
doelen en principes geformuleerd.  
In  november 2018 is de tweede versie van 
de DERA  gepubliceerd, waarin de  doelen 
en  principes uit de eerste versie zijn 
 uitgewerkt en waarin wordt  beschreven 
wat er van alle netwerkdeelnemers 
wordt verwacht. In volgende versies zal 
de DERA verder worden geconcretiseerd 
met afspraken over gemeenschappelijke 
voorzieningen, standaarden,  applicaties, 
technieken en licenties.  
 
De huidige versie is te raadplegen via  
www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/dera.

DERA 
in een 
 notendop

Digitaal Erfgoed  
Referentie Architectuur

Het doel is om  
erfgoedinformatie  
beter toegankelijk te  
maken, gebruikmakend  
van de principes  
van Linked Open Data.

Wat is de DERA?

Kort gezegd kunnen erfgoedinstellingen met de DERA bekijken 
welke rol zij in het Netwerk Digitaal Erfgoed kunnen spelen en  
wat ze daarvoor moeten doen. Het netwerk wil  erfgoedinformatie 
op zo’n manier aanbieden dat het gemakkelijk met elkaar te 
 verbinden is. Zo wordt de gebruiker beter geholpen en wordt  
de maatschappelijke waarde van de erfgoedcollecties vergroot.

De afkorting DERA staat voor Digitaal 
Erfgoed Referentie Architectuur.  
Een referentiearchitectuur geeft 
richting aan samenwerkende  partijen, 
in dit geval om  erfgoedinformatie 
beter zichtbaar te maken in het 
 Netwerk Digitaal Erfgoed. Door  
hun erfgoedvoorzieningen te 
 ontwikkelen binnen de afspraken  
van de  referentiearchitectuur,  zorgen 
netwerkdeelnemers ervoor dat  alles 
als geheel op elkaar aansluit. De 
referentiearchitectuur beschrijft hoe 
er kan worden samengewerkt over de 
grenzen van instellingen en sectoren 
heen. Het is geen blauwdruk voor hoe 
afzonderlijke instellingen hun ICT- 
architectuur moeten inrichten. 

DERA 2.0 is vooral een  beschrijving 
van wat je met z’n allen in het 
 netwerk wilt bereiken. Het gaat  
over de strategische en operationele 
doelen, over de principes, over de 
verschillende rollen in het netwerk  
en over de vereisten die gesteld 
 worden aan deze rollen. Deze 
 vereisten maken het de deelnemers 
van het netwerk mogelijk samen  
te werken. Het doel is om erfgoed-
informatie beter toegankelijk te 
 maken, gebruikmakend van de 
 principes van Linked Open Data.

' Het doel is om  
erfgoedinformatie  
beter toegankelijk te  
maken, gebruikmakend  
van de principes  
van Linked Open Data.'

' Lorem ipsum dolor  
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Maec 
enas sit amet sollicit 
udin est.'
Marianna Mae
onderzoeker

5%
In de maand maart 
kromp de particuliere 
consumptie met 5%.

Een berg verhalen
Eppo van Nispen tot  
Sevenaer: Toon lef! 

Heineken Collection
Eerste bedrijfscollectie  
omarmt het netwerk

Adviesfluisteraars
Wat leren erfgoed en  
wetenschap van elkaar?

Digitale strategie 
Verbinding met de  
netwerksamenleving

SPECIAL 2019

Alleen  
ga je sneller,    
samen kom 
je verder

Alleen
ga je sneller,
samen kom
je verder

Citaten

Grote citaten kunnen we op verschillende manieren 
 toepassen in de vormgeving. De kleurencombinatie  
zwart en/of blauw op wit of wit op blauw komen het 
meest voor. 

Aantal richtlijnen:
- Combineer bij voorkeur niet meer dan twee kleuren;
-  Combineer uit het primaire en secundaire kleurenpalet 

voor opties;
-  Of denk aan een duidelijke signaalkleur (zoals oranje) 

voor een komma of verticale streep.

' Let's Poolparty: 
samenwerken aan een thesaurus'




