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Nota bij het modellastenboek 

In een digitaliseringsproject van cultureel erfgoed staat kwaliteitszorg centraal. Dat 
wil zeggen, de digitaliseerder probeert om een digitaal eindresultaat te behalen dat 
van dusdanige kwaliteit is dat het kan worden gebruikt om de doelstellingen van het 
project te realiseren. Een digitaliseringsproject waarin onvoldoende aandacht wordt 
gegeven aan kwaliteitszorg loopt immers risico om spaak te lopen. De kans dat 
stukken opnieuw moeten worden gedigitaliseerd omdat hun digitale kopieën niet 
bruikbaar blijken te zijn, is groot. In het beste geval kan de digitaliseerder het 
probleem snel verhelpen. In het slechtste geval moet de volledige werkwijze, 
configuratie van de apparatuur, enz. opnieuw aan onderzoek worden onderworpen. 
In beide gevallen is opnieuw digitaliseren aan de orde. Het is duidelijk dat dit een 
negatieve impact op vooropgestelde budgetten en te behalen termijnen heeft. 

Om deze redenen is het belangrijk om vooraf een goede planning op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met kwaliteit. Kwaliteitszorg speelt in elke fase van 
het project een belangrijke rol. 

• De voorbereiding: de aanschaf van het materiaal (scanners, software, enz.), 
het inrichten van de infrastructuur, het opzetten van een efficiënte workflow 
met respect voor de stukken, enz. 

• Tijdens de feitelijke digitalisering: de transfer van de digitale data naar een 
geschikte drager, enz. 

• Na het digitaliseren: het tijd nemen voor een grondige kwaliteitscontrole, het 
interpreteren van de resultaten en het doordacht nemen van beslissingen. 

Het lastenboek is in dit alles een sleuteldocument. Het lastenboek geeft de 
specificaties waaraan het digitale eindresultaat moet voldoen. Deze zijn voor de 
digitaliseerder de leidraad om het beoogde resultaat te behalen. Het lastenboek dient 
bovendien als ijkpunt om het digitale eindresultaat aan een kwaliteitscontrole te 
kunnen onderwerpen. 

• Een lastenboek bevat in de eerste plaats technische specificaties. Het gaat 
om parameters zoals resolutie, bitdiepte, bestandsformaat,… en de 
respectieve waarden waaraan de digitale bestanden moeten voldoen. 

• Ten tweede bevat het lastenboek ook een algemene beschrijving van de te 
digitaliseren stukken: Om welke stukken gaat het nu precies? Wat is hun 
fysieke staat? Waar liggen mogelijke problemen? 

• Tenslotte bevat het lastenboek tal van praktische informatie. Wie zijn de 
verantwoordelijke contactpersonen? Hoe moeten de stukken worden 
getransporteerd? Hoe moeten beschadigde of fragiele stukken worden 
gemanipuleerd? En door wie? 

Lastenboeken worden vooral gebruikt binnen de context van uitbestedingen. Ze 
vormen de leidraad die de externe partner nodig heeft om een opgenomen opdracht 
tot een goed einde te kunnen brengen. Ze zijn echter minstens zo onmisbaar 
wanneer een instelling besluit om op eigen kracht te digitaliseren. Het opstellen van 
een lastenboek dwingt de erfgoedbeheerder om op voorhand technische en 
praktische knopen – zoals diegene die we hierboven reeds als voorbeeld gaven – 
door te hakken. Het lastenboek laat ook toe om een inschatting te maken van de 
werklast en om de daaraan verbonden kosten te berekenen. Tenslotte is het 
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uiteraard ook een referentie waarop men steeds kan terugvallen wanneer men met 
het eigenlijk digitaliseringswerk aanvat. 

Deze publicatie bevat een modellastenboek dat de erfgoedbeheerder kan gebruiken 
als leidraad bij het opstellen van een eigen lastenboek. 

Hoe gebruiken? 

Dit document bestaat uit drie documenten: 

• Het formulier 

Het lastenboek werd opgesteld als een formulier waarmee je onmiddellijk aan 
de slag kan. 

Bij de verschillende velden in het lege formulier staan er in de marge codes. 
Deze verwijzen naar de handleiding bij het lastenboek die in het tweede deel 
terug te vinden is. 

• Handleiding bij het lastenboek 

In het tweede deel vind je duidende informatie bij de velden terug. Deze 
informatie geeft voornamelijk suggesties over hoe je een veld zou kunnen 
invullen. Ze verwijst ook naar achtergrondliteratuur waar wenselijk. Ze is, tenzij 
anders aangegeven, niet bindend. 

Je kiest dus zelf welke invulling een veld krijgt. Het is ook mogelijk om velden 
te negeren indien deze niet relevant zijn voor de opdracht. Door de 
erfgoedbeheerder de volledige vrijheid te geven proberen we de flexibiliteit 
van dit lastenboek te maximaliseren. 

In een aantal gevallen wordt er expliciet een waarde in een rode kleur 
aangegeven. We bevelen aan deze over te nemen omdat hun deugdelijkheid 
reeds bewezen is. 

Verwijzingen naar extra literatuur kan je terug vinden in grijze vakken. 

• Een ingevuld voorbeeld. 

In het laatste deel vind je een volledig ingevuld voorbeeld terug. 


