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Bijlage: Planning 
Subsidielijn: Projectsubsidie voor Culturele erfgoedprojecten op landelijk en internationaal niveau 

Indiendatum: 15-03-2022 

Dossier: 85043 

Project: CoDE-X 

Indiener: Histories 

 

Projectlijnen 
Lijn A: Onderzoek 
A1: Dataprofiel en infrastructuur (projectjaar 1: jul- dec 2022) 

- Opstellen dataprofiel en classificatie aan de hand van steekproef en conform de 
OSLO-standaard voor datasets (DCAT-AP VL 2.0)  

- Detecteren juridische beperkingen (bv. privacy en bidprentjes, licenties, 
databankenrecht, …) en experts raadplegen 

- Gebruikersonderzoek aan de hand van use case en afstemming met partners 
(o.a. Archiefpunt) 

 

A2: Participatieve aanpak en piloottrajecten 
Fase 1 (projectjaar 1: sep 2022 – mrt 2023) 

- Draaiboeken voor plaatsbezoeken, interviews en schrijfsessies; 
opleidingsschema’s, … 

- Verdere afstemming met partners (o.a. koepelorganisaties, erfgoedcellen, …) 
voor workflow en doorverwijzingen 

Fase 2 (projectjaar 2: jul 2023 – apr 2024) 

- Begeleiding piloottrajecten als onderzoeksexperiment rond FAIR en/of (linked) 
open data 

 

A3: Analyse en synthese (projectjaar 2: april-juni 2024) 
- Analyseren van resultaten databank (aantallen, type datasets, gemiddelde 

toestand datasets, grootste noden, eindoordeel website, lessen piloottrajecten, 
doelen bereikt) 

- Opstellen van aanbevelingen voor toekomstige dienstverlening Histories 
- Evaluatie van het project 

 

Lijn B: Infrastructuur 



Fase 1 (projectjaar 1: sep 2022 – jun 2023) 

- Behoeften gebruikers: we leggen steekproefsgewijs contacten met onze 
doelgroep en stellen use cases op 

- Contacteren van leveranciers van linked open dataplatformen zoals Wikibase 
- Technisch uitwerken en opleveren databank 
- Technisch uitwerken en opleveren toolbox 

 

Fase 2 (projectjaar 2: jul 2023 – jun 2024)  

- Technisch onderhoud 
- Input van datasets in platform 
- Uitbreiden toolbox die gebruikers bewust maakt en informeert over hoe zij hun 

dataset beter toegankelijk kunnen maken en welke juridische beperkingen er 
mogelijk op kunnen liggen 

- Verdere data-uitwisseling 
 

Lijn C: Registratielijn 

Fase 1 (projectjaar 1: jul 2022 – jun 2023) 

\ Registratie via tijdelijke interface die later wordt overgezet in definitieve 
infrastructuur 

\ Datasets voornamelijk door projectmedewerkers 
\ Kwaliteitscontrole datasets geregistreerd door vrijwilligers 

Fase 2 (projectjaar 2: jul 2023 – jun 2024) 

\ Technisch trainen van ambassadeurs van het CoDE-X project die binnen hun 
organisaties en koepels informatie geven en begeleiden  

\ Regelmatige gebruikersbevragingen over de tool en begeleiding 
\ Registratie gebeurt nu via databank zelf 
\ Organiseren van infosessies, workshops, webinars en schrijfsessies 
\ Tutorials over hoe men moet registreren 

 

Lijn D: Expertisedeling  
Doorlopend (jul 2022 – jun 2024) 

\ BIS stagiairs worden opgeleid in de beschrijvingsmethode, workflows en 
protocollen van het project aan de hand van de projectdocumentatie, door 
begeleiding van eerder gestarte stagiairs en onder toezicht van de 
projectmedewerker. Zij leren vanaf de ontwikkeling van de website ermee 
omgaan en zijn er intiem mee vertrouwd 

\ De beschrijvingsmethode wordt waar nodig verder uitgewerkt en verder 
gedocumenteerd op de online handleiding 

\ Sensibilisering bij erfgoedvrijwilligers rond FAIR / O data en gebruiksvoorwaarden 
via de toolbox en persoonlijke begeleiding 

\ Expertisedeling met sector rond datasets van vrijwilligers 
\ Schrijven van artikels voor voor externe publicatie (bv. case over toepassing 

DCAT in erfgoedsector in CEST) 



\ Actief doorverwijzen naar bestaande initiatieven in de sector 
\ Deelname aan stuurgroep rond koepelzoekfunctie van Familiekunde Vlaanderen, 

een zoekrobot op specifieke online datasets 
\ Gratis ter beschikking stellen van de onderzoeksresultaten uit A3 en het 

organiseren van een studiedag hierrond 

 

Lijn E: Projectmanagement en communicatie 

E1: Projectmanagement (doorlopend: jul 2022 – jun 2024) 
\ Het project wordt op participatieve wijze uitgevoerd mbv. 

projectmanagementprocessen.  
\ Aanduiden van eindverantwoordelijken die de projectdoelen verwezenlijken 
\ Regelmatige overlegmomenten van het projectteam  
\ Rapportage aan de coördinator en het bestuur van de organisatie 
\ Opstellen en uitvoeren van communicatieplan 
\ De projectmedewerker evalueert regelmatig de voortgang en stuurt waar nodig 

bij obv. de feedback van de coördinator, het bestuur en de projectpartners 
\ Organiseren van bijeenkomsten van de consultatiecirkels 
\ Opstellen van inhoudelijk verslag en financiële verantwoording 

 

E2: Communicatie  
Doorlopend (jul 2022 – jun 2024) 

\ Uitwerken en onderhouden van communicatie naar stakeholders toe voor de duur 
van het project 

\ Het project communiceert via verschillende kanalen van Histories (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, nieuwsbrieven, websites, …) met verschillende doelgroepen 

 

Fase 1 (jul 2022 – jun 2023) 

\ Informeren en consulteren consultatiecirkels bij beslissingen betreffende de 
infrastructuur, de functionaliteiten van de databank, het dataprofiel en het 
opsporen van datasets 

\ Uitwerken communicatieplan voor de registratiefase 

 

Fase 2 (jul 2023 – jun 2024) 

\ Informeren en consulteren consultatiecirkels  
\ Sensibilisering van collectiehouders erfgoeddatasets waar registratie plaatsvindt  
\ Delen opgestelde draaiboek en tutorials 
\ Workshops en infosessies aangepast aan types eindgebruiker  
\ Contacteren universiteiten voor onderzoeksmogelijkheden van datasets  
\ Bezoekmomenten aan organisaties en verenigingen met mogelijke datasets  

 

 Fase 3 (apr – jun 2024) 



\ Presenteren van analyseresultaten op Histories website, in artikels en op een 
studiedag 

\ Opstellen communicatieplan en campagnes voor CoDE-X naar toekomst toe  

 


