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ARCHIVEREN
IN 10 STAPPEN

DigiTAAl ARcHivEREn, sTAp vOOR sTAp

Het archiveren en voor langere tijd leesbaar 

houden van digitale bestanden vraagt om een 

andere aanpak dan het archiveren van papier. 

Dat komt omdat een digitaal bestand bestaat 

uit een reeks enen en nullen, de bitstream. 

Deze cijferreeks heeft een specifieke 

combinatie van hard- en software nodig om 

te worden geïnterpreteerd tot een leesbaar 

document. Omdat er steeds weer nieuwe 

versies van hard- en software op de markt 

komen, zal op termijn de oorspronkelijke 

combinatie niet meer beschikbaar zijn. Het 

digitale bestand wordt dan ‘onleesbaar’. 

 

 

 

Ook beschadigingen in de bitstream vormen 

een bedreiging voor digitale informatie. 

Daarnaast zijn de dragers, zoals floppy-

disk, harde schijf, cd of dvd, kwetsbaar en is 

internet een minder betrouwbare opslag- 

omgeving dan wordt gedacht (Error 404). 

Om digitale informatie voor langere tijd 

beschikbaar en bruikbaar te houden, moet er  

– naast selecteren, ordenen en beschrijven – 

speciale maatregelen worden genomen.  

Deze folder beschrijft welke 10 stappen u 

zelf al kunt zetten om uw digitale archief 

duurzaam te kunnen behouden en beheren. 
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Deze folder wordt u aangeboden door:



iDEnTiFicEER 
 
 1 Inventariseer op welke apparaten en locaties 
digitale bestanden worden bewaard. Denk daarbij aan: 
computer(s), thuis en op werk, tablet en mobiele (smart)
telefoon, externe harde schijf, back-up, website, blog, 
Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Dropbox, de cloud of 
oude dragers zoals dvd, cd, diskettes, etc. 
 
 2 Inventariseer welke digitale bestanden in welke 
omgeving worden bewaard. Denk aan: tekstdocumenten, 
e-mails, foto’s, films, datasets, blogberichten, etc. 
 
 3 Maak een overzicht van alle verschillende bestands- 
formaten zoals txt, doc, xls, keynote, pdf, jpg, mov, of 
oudere varianten.  
 

sElEcTEER 
 
 4  Archiveren is niet hetzelfde als zomaar alles bewaren, 
beslis zorgvuldig welke bestanden de moeite van het 
bewaren waard zijn. Verwijder alle niet relevante, 
onvolledige, onduidelijke en dubbele digitale objecten.  
 
 5 Kies een passende bewaarstrategie, bijvoorbeeld: 
	 	 •	bewaar	één	exemplaar	van	het	bestand	in	het 
   oorspronkelijke formaat om alle oorspronkelijke 
	 	 	 eigenschappen	te	behouden,	én 
	 	 •	bewaar	een	kopie	van	het	bestand	dat	is	overgezet 
   naar een archiefformaat. 
 
 

ORgAnisEER 
 
 6 Geef digitale bestanden een unieke, logische naam, 
voorzien van een datum in de volgorde JJJJMMDD 
(20141101). Gebruik geen spaties, punten en komma’s of 
andere vreemde tekens. 
 
 7 Zet digitale bestanden die niet meer bewerkt hoeven 
te worden, om naar een betrouwbaar en duurzaam 
archiefformaat, zoals: 
tekst:  ODF, XML, PDF/A 
beeld:  SVG (vector), TIFF, PNG (pixel) 
    CGM (vector en pixel) 
geluid:  WAV 
video:  MXF 
cad:   DXF 
gid:   GML 
website:  WARC 

 
 
 8 Bewaar bestanden die bij elkaar horen in mappen 
met een duidelijke naam en orden deze in een heldere 
mappenstructuur.

BEHEER 
 
 9 Kies voor de opslag van het digitale archief een type 
drager dat zich heeft bewezen. Vermijd opslagmedia die 
maar	door	één	leverancier	worden	ondersteund.	Noteer	
welke bestanden op welke drager zijn opgeslagen. 
 
 10	 Controleer	één	maal	per	jaar	de	kwaliteit	van	de	
drager en de inhoud. Gebruik software om de checksum te 
controleren. Wanneer dit controlegetal gelijk blijft, is het 
digitale bestand niet gewijzigd.  
 
Of draag het geordende archief in beheer over aan een 
archiefinstelling 
 

vERDER lEzEn?  
 
www.bewaarals.nl 
www. digitalpreservation.gov/personalarchiving 
www. edavid.be/publicaties.php 
www. nationaalarchief.nl/informatiebeheer-
archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal 
www. nationalarchives.gov.uk/information-management/
manage-information 
www. ncdd.nl/blog/?page_id=307 
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