Programmaschema Archiefdagen
11 juni 2018

Frans Boermanszaal

Piet Kingmazaal

Koperen Keeszaal

Ballerinazaal

Grimezaal

Nevenprogramma
Aanmelding en kosten
Wilt u zeker zijn van deelname, meld u
zich dan vóór 3 juni aan op www.kvan.nl

9.00 ontvangst
10.00

Opening voorzitter

10.15

Opening door Arie Slob, Minister voor
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

10.45

Keynote: Archivering by design
(Marens Engelhard en Erik Saaman)

voorprogramma 10 juni:		€ 45,11 en 12 juni:
standaard tarief		€ 330,20% korting lid KVAN/KNVI/NVBA € 264,85% korting student-leden KVAN
€ 49,50

11.45 pauze
12.15

Kennis delen doe je samen!
(Diana Teunissen en Chantal Keijsper)

12.45 lunch
13.45

Grenzeloze toegang: het gedistribueerd
netwerk van erfgoedinstellingen (Wilbert
Helmus, Sjors de Valk, Ed de Heer, Johan
Stapel en Dimitra Atsidis)

Grenzeloos inspecteren
(Manja Koomen, Ingmar Koch en
Jacqueline Schuurman Hess)

Digitale klanten houden van oude
vrouwen (en 22 andere dingen die je
altijd van al ze wilde weten en nooit
durfde vragen) (Christian van der Ven)

De virtuele archivaris? Voorsorteren op een
archiefsector van de toekomst (Ruud Yap,
Con Sadée, Julia Romijn en Marc Schuil)

Linked Open Data: grenzeloos!
(Ed de Heer)

De toestand in de wereld volgens
G.B.J. Hilterman ofwel het werk
binnen de ICA/SPA (Bert de Vries)

15.45

Van verspreide slagorde naar één vlaggenschip
met één zoekrobot: Erfgoedbrugge.be, een
portaalsite voor Brugs erfgoed (Jan D’hondt)

De implementatie van Archivematica of de
ontwikkeling van een OAIS compliant workflow
voor digitaal geboren collecties op het IISG
(Robèrt Gillesse)

16.30

Verkiezing Jonge Archivaris

16.45

Afsluiting

14.30
15.15

Archivering by
design in de
praktijk (Erik
Saaman en Roland
Bisscheroux)

Rondvaart

Diner 11 juni:
standaard tarief		€ 65,20% korting lid KVAN/KNVI/NVBA € 52,60% korting student-leden KVAN
€ 26,-

pauze
Wat staat daer over de grens?
(Joyce Pennings en Tim Sijbers)

Records in Contexts; verdere
professionalisering van het
archivistisch beschrijven?
(Marjolein Jacobs-Driessen)

Opleiding Archiefen Recordsmanagement op Curacao
(Tineke Rouschop)

17.00 borrel
19.00 diner

12 juni 2018

Frans Boermanszaal

Piet Kingmazaal

Koperen Keeszaal

Ballerinazaal

Grimezaal

Nevenprogramma

9.00 ontvangst
10.00

Opening

10.20

Keynote

11.20 pauze
11.40

Discussiebijeenkomst Kennisplatforms

Verbindingen in Amsterdamse Collecties Linked Open Data (LOD) (Ivo Zandhuis)

Toegang: ‘The sky is the limit! ‘Nadere
ontsluiting van gedigitaliseerde archieven
(Erik Mul, Michel Ketelaars en Ina Dijkman)

ALV KVAN/BRAIN

Aan de slag met uw eigen hotspotmonitor
(Nicole Blom, Caro Matulessya en Christy Verhaar)

Toegankelijk maken in 2018. Klassieke
instrumenten en moderne technieken
in een Open Access-jas (Peter Becker)

Hoe haal ik het meeste uit de kennis, tools en
samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed?
(Marens Engelhard, Chris Groeneveld, Wilbert
Helmus en Marcel Ras)

Grenzeloos erfgoed: hoe verbind,
verrijk en presenteer je erfgoed
volgens RedBot/ECHOES?
(Hans Laagland en Walther Hasselo)

Email archiveren: moeilijker kunnen we het
niet maken (Marcel Ras, Robèrt Gillesse,
Mette van Essen en Robbert-Jan Hageman)

Omgevingswet

AVG: One size does not fit all
(Mathieu Paapst, Guido Dorssers
en Karolien Verbrugge)

ALV NVBA

12.45 lunch
13.45
14.30

Archivering by
design in de
praktijk (Erik
Saaman en Roland
Bisscheroux)

Mixing the best worlds @Rotterdam:
grenzeloos werken aan digitaal informatie
beheer (Bart Ballaux en Jeroen van Os)

16.30

Afsluiting

17.00 borrel

Stadswandeling

Bedrijfsbezoek
Bruynzeel

Informeel voorprogramma
Op zondagmiddag 10 juni is er een informeel
voorprogramma. We verzamelen om 15.45
bij het oude stadhuis aan de Markt in de
binnenstad van Venlo. Daar vertelt Richard
van den Belt (Stadsarchief Amsterdam)
over zijn bezoeken aan Nationale Archieven
over de hele wereld. Zijn belevenissen
worden gevolgd door een rondleiding
door het renaissancestadhuis. Aansluitend
kunt u deelnemen aan een diner. Voor dit
voorprogramma dient u zich aan te melden
via www.kvan.nl.
Congresdiner
Het congresdiner op maandagavond
vindt plaats bij Domani, gelegen aan het
Dominicanenplein in hartje Venlo, is sinds
september 2007 het nieuwe cultureel
podium van Venlo.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van
KVAN/BRAIN zal plaatsvinden op dinsdag
12 juni 2018 van 13.45-15.15 uur.
Locatie Theater De Maaspoort
Theater De Maaspoort vormt dit jaar de
locatie van de Archiefdagen. In het hartje
van de sfeervolle binnenstad van Venlo
hebben we hier de beschikking over twee
grote theaterzalen en een drietal kleinere
congresruimtes, steeds voorzien van alle
denkbare faciliteiten. Vanuit de foyer en
vanaf het Scheuten terras is er een
prachtig uitzicht op de Maas.
Het officiële programma start op maandag
11 juni om 10:00 uur. De registratiebalie in
Theater De Maaspoort is op maandag en
dinsdag vanaf 9:00 uur geopend.

ia

Social med

15.15 pauze
15.45

11 óf 12 juni:
standaard tarief		€ 235,20% korting lid KVAN/KNVI/NVBA € 188,85% korting student-leden KVAN
€ 35,25

Nevenprogramma
In samenwerking met het Gemeentearchief
Venlo kunt u tijdens de Archiefdagen deelnemen aan enkele aantrekkelijke neven
activiteiten. Op maandag is er gelegenheid
om een rondvaart te maken over de Maas,
terwijl op dinsdag de mogelijkheid wordt
geboden mee te doen met een stads
wandeling door de Venlose binnenstad.
Een kort bezoek aan de Sint-Martinuskerk
maakt daarvan deel uit. Ook kan een
bedrijfsbezoek worden gebracht aan de
firma Bruynzeel Storage Systems in het
dicht bij Venlo gelegen Panningen. Het
maximum aantal deelnemers voor al deze
activiteiten is beperkt, u kunt zich tijdens
de dagen zelf hiervoor aanmelden.

Geen archivarissen maar algoritmes? Auto
matische ontsluiting en de rol van de
archivaris in de toekomst (Afelonne Doek)
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Download nu ook
de Archiefdagenapp voor Apple en
Samsung!

De Archiefdagen 2018
worden georganiseerd door:

GMS: Hoofdsponsor
ARCHIEF DAGEN

Gemeentearchief
Venlo

Het thema van de Archiefdagen 2018
is ‘Grenzeloos’. Dit is natuurlijk mede
ingegeven door de ligging en de
internationale oriëntatie van de gaststad,
maar het is vooral in overdrachtelijke
zin voor iedere professional in de
archiefsector van belang.

Grenzeloos

GRENZELOOS
11 & 12 JUNI 2018

Hoe zorgen we voor een grenzeloze toegankelijkheid van archieven en collecties? Waar liggen
grenzen in verband met openbaarheid, privacy of auteursrecht? Welke gevolgen gaan algoritmes
hebben voor het beheer en gebruik van archieven? Wat wordt de betekenis van ‘archiving by
design’? En welke grenzen hebben archivarissen zelf? Hoe zorgen we ervoor dat de achtergrond
van nieuwe collega’s in de archiefsector aansluit op de eisen van de nabije toekomst?
Twee dagen lang zal Venlo bruisen van vakgenoten en andere belangstellenden die zich willen
laten bijpraten over actuele ontwikkelingen en uitdagingen en over de vele mogelijkheden
waarmee de archieffunctie te maken heeft. Meepraten kan uiteraard ook! Tijdens het congres
vinden ook de voorjaarsledenvergaderingen plaats van KVAN/BRAIN en NVBA.
Uiteraard is er ook gelegenheid voor ontmoeting en gesprek tijdens pauzemomenten en
tijdens het congresdiner in Domani, een middeleeuwse kloosterkapel. Ook de excursies in
het nevenprogramma, georganiseerd door het Stadsarchief Venlo, bieden gelegenheid voor
ontspanning. Voor wie twee dagen te kort vindt, is er op zondagmiddag 10 juni een aantrekkelijk
en informeel voorprogramma.

VENLO

