
1 Een	uitzondering	zijn	originelen	die	

bestaan	uit	dun	papier,	zoals	techni-

sche	tekeningen,	waarbij	de	zwarte	

ondergrond	kan	doorschijnen.	Dit	

resulteert in ongewenst informatie-

verlies en verkleuring In dat geval 

wordt daarom een witte onder-

grond gebruikt.

2 Zie:	http://xritephoto.com/ph_pro-

duct_overview.aspx?id=938

3 Zie:	http://xritephoto.com/ph_pro-

duct_overview.aspx?id=824

4 Zie:	http://xritephoto.com/ph_pro-

duct_overview.aspx?id=1257

5 Zie:	http://www.imatest.com/

images/Canon_EOS10D_Q13_

ISO400_384W.jpg

6 Zie:	http://www.aig-ima-

ging.com/mm5/merchant.

mvc?Screen=PROD&Store_

Code=AIIPI&Product_Code=QA-

62&Category_Code=Resolution-

ISO-Optical-Test-Chart

7 Zie:	http://www.aig-ima-

ging.com/mm5/merchant.

mvc?Screen=PROD&Store_

Code=AIIPI&Product_Code=QA-

2&Category_Code=

8 Zie:	http://www.universaltesttarget.

com/

9 Zie:	http://www.metamor-

foze.nl/sites/metamorfoze.nl/

files/publicatie_documenten/

Richtlijnen_Preservation_Imaging_

Metamorfoze_1.0.pdf
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De testkaarten worden op drie momenten in 
de digitaliseringsworkflow gebruikt:

• het instellen van de camera of scanner bij de 
opstart van het project;

• het verifiëren of de camera of scanner nog 
goed ingesteld staat aan het begin van elke 
dag of ploegwissel;

• bij de eigenlijke opname van de originelen.
Net als de originelen moeten alle testkaar-
ten steeds op een zwarte ondergrond worden 
opgenomen. 1

Testkaarten zijn niet alleen belangrijk als je de 
digitalisering zelf uitvoert, maar ook als je ze 
uitbesteedt aan een gespecialiseerd fotograaf 
of digitaliseringslab. Als de opdrachtnemer 
nauwgezet de testkaarten opneemt, kun jij 
als opdrachtgever achteraf controleren of de 
vooropgestelde kwaliteit werd bereikt. Spreek 
daarom bij de gunning van een opdracht steeds 
met de opdrachtnemer af welke testkaarten 
moeten worden opgenomen, wanneer, en hoe 
ze moeten worden gemeten en welke meetre-
sultaten dit moet opleveren.

Onder testkaarten bestaan er verschillende 
types, die elk voor een verschillend doel wor-
den gebruikt. Men kan ze grofweg indelen in 
twee groepen:
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Wanneer je een tweedimensionaal analoog origineel, zoals een tekst of foto afgedrukt op papier, 
digitaal gaat reproduceren door reprofotografie of scanning, moet je vooraf steeds technische 
kwaliteitseisen vastleggen. Deze eisen hebben betrekking op bijvoorbeeld de belichting, de 
witbalans, de opnameresolutie en de scherpte. Targets zijn de testkaarten die je gebruikt om 
te verzekeren dat deze kwaliteitseisen daadwerkelijk worden bereikt.

• testkaarten die worden gebruikt voor het 
controleren van de witbalans, de belichting, 
de uitlichting, de contrastoverdracht en de 
ruis.

• testkaarten die worden gebruikt voor het 
controleren van de opnameresolutie, de 
scherpte, de verscherping en de geometri-
sche vervorming.

Tot de eerste groep targets behoren de Digital 
ColorChecker SG 2, de Mini ColorChecker 3 of 
ColorChecker Passport 4 en de Kodak of Tiffen 
Gray Scale (Q-13). 5 Ook wordt een (egaal) wit 
stuk karton gebruikt om de uitlichting te tes-
ten. Tot de tweede groep behoren de QA-62-
SFR-P-RP 6 en de QA-2. 7 Een target dat de 
functies van de twee groepen combineert is 
de Universal Test Target (UTT), maar deze 
wordt in de praktijk uitsluitend bij scanning 
gebruikt. 8

De Metamorfoze-richtlijn, een veelgebruikte 
richtlijn voor beeldkwaliteit bij digitalisering in 
functie van preservering van tweedimensionaal 
opzichtmateriaal met erfgoedwaarde, biedt 
een duidelijk kader voor het gebruik van deze 
testkaarten. 9 Het legt uit welke testkaarten hoe 
en wanneer te gebruiken, hoe ze te meten en 
welke meetwaarden dit moet opleveren. 

Wat zijn targets?
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