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Van een goed stuk gereedschap mag je eigenlijk niet merken dat het er is, omdat het je zo 
goed dient bij het realiseren van iets anders, dat het in dit proces zelf lijkt te verdwijnen. Zo’n 
statuut heeft de Open Vlacc in de loop van de afgelopen dertig jaar veroverd voor de catalo-
grafie in de Vlaamse openbare bibliotheken. Het loont de moeite om een en ander nog eens 
zichtbaar te maken — want het kan wel degelijk nog beter, en daar maken we de komende 
jaren werk van.

30 jAAr IN VOgElVlUCHT
Elke openbare bibliotheek kan Vlacc-
titelbeschrijvingen overnemen om de 
eigen lokale collectie te ontsluiten. Op 
deze manier wordt een beschrijving maar 
één keer aangemaakt, en vermijdt de 
bibliotheeksector een hoop dubbel werk. 

Al snel bleek dat het voor een centraal 
bibliografisch bestand niet voldoende is 
om louter ‘veel data’ te bevatten: voor de 
afnemende bibliotheken is het belang-
rijk dat ze de gegevens vinden op het 
moment dat zij ze nodig hebben, en dat 
is in de beginjaren van Vlacc soms een 
heikel punt. Daarom wordt in 1994 een 
samenwerking met Vlabin/VBC opge-
start. Vlabin voert presentexemplaren in 
die uitgevers hen bezorgden ter recensie. 
Zo wint Vlacc fors aan snelheid.

In 2007 ontstaat Open Vlacc. VCOB 
(later Bibnet, intussen Cultuurconnect) 
vernieuwt de centrale bibliografische 

databank. De coördinatie gebeurt van-
uit het Bibliografisch Centrum in Gent. 
De afnemers kunnen nu records ophalen 
via Z39.50 en niet meer via dagelijkse 
file-transfers, en updates vanuit Vlacc 
laten doorstromen in hun systeem. Met 
de start van Open Vlacc worden ook de 
titelbeschrijvingen voor muziekcollecties 
beschikbaar in het centrale bibliografi-
sche bestand. Deze worden grotendeels 
aangeleverd door de Centrale Discotheek 
Rotterdam. 

Sinds 2009 neemt Bibnet dankzij een 
samenwerking met de koepelvereniging 
voor het boekenvak, Boek.be, bovendien 
ook ‘aankondigingen’ van boeken op in 
Open Vlacc. Zodra een uitgever een voor 
de sector mogelijk interessant boek aan-
kondigt, voert het Bibliografisch Centrum 
de op dat moment al beschikbare info 
over het boek in als ‘precatalografisch 
record’ in Open Vlacc. 

Tussen 2010 en 2015 rolt Bibnet samen 
met de provinciale bibliotheekdiensten 
Bibliotheekportalen uit als publieks-
catalogus voor 295 (bijna alle) open-
bare bibliotheken. Open Vlacc wint 
hierdoor nog meer aan belang: in de 
Bibliotheekportalen catalogus worden 
zoveel mogelijk de beschrijvingen uit 
Open Vlacc getoond, aangevuld met 
lokale velden, en de plaatskenmerken en 
de beschikbaarheid van de titels in de 
lokale bibliotheek. 

Met de plannen voor een Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem komen er enkele 
grote nieuwe uitdagingen aan, die we in 
dit artikel toelichten: 
1. Open Vlacc als bibliografisch bestand 

nog vollediger en sneller maken 
2. De catalogi van de verschillende pro-

vinciale bibliotheeksystemen en deel-
nemende bibliotheken integreren in een 
eengemaakte bibliotheeksysteem

3. Open Vlacc grondig vernieuwen
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1. OPEN VlACC VOllEDIgEr EN 
SNEllEr MAKEN
VAN DROOM NAAR DAAD
Open Vlacc is in de afgelopen 30 jaar 
uitgegroeid tot de ruggengraat van de 
catalografie in de openbare bibliotheken 
in Vlaanderen. Alle openbare bibliothe-
ken nemen beschrijvingen over uit Open 
Vlacc. 258 bibliotheken doen dit via een 
provinciaal bibliotheeksysteem (PBS), 
59 bibliotheken werken met een lokaal 
systeem. Bij bestelling of bij levering 
van boeken, cd’s, dvd’s, ... hoeven zij dus 
meestal niet zelf een titelbeschrijving te 
maken. Bovendien dienen ze de beschrij-
ving ook niet zelf te onderhouden: bij 
eventuele wijzigingen stromen updates 
van Open Vlacc door naar de provinciale 
en sommige lokale systemen. 

Titelbeschrijvingen die (nog) niet beschik-
baar zijn in Open Vlacc, kunnen de biblio-
theken zelf aanmaken. De netwerkcata-
lografen van het PBS of de bibliotheken 
onderhouden die beschrijvingen zelf. We 
willen er met Open Vlacc voor zorgen dat 

zoveel mogelijk titelbeschrijvingen tijdig 
worden gevonden, zodat zelfgemaakte 
titelbeschrijvingen enkel nog nodig zijn 
voor zeer specifieke of lokale titels.

Laat ons nu even nagaan in welke mate 
die ambitie nu al gerealiseerd is: hoeveel 
van de titelbeschrijvingen van boeken die 
bibliotheken nodig hebben, zitten inder-
daad in Open Vlacc? 

Op afbeelding 2 tonen we de percentages 
van de titelbeschrijvingen per databron 
op Bibliotheekportalen (de lijst databron-
nen weerspiegelt technische implementa-
tiekeuzes) die uit Open Vlacc komen. We 
zien hier in de eerste kolom ‘alle records’ 
dat de meeste provincies voor boeken 
niet aan 80 procent komen. 
 
Maar: dit zijn álle records die in de 
bibliotheeksystemen zitten, en daar zijn 
er heel wat bij van voor 2007, voor er 
sprake was van Open Vlacc en er aan-
dacht was voor het consistent opne-
men van identificerende nummers in de 

bibliotheeksystemen. Wanneer we ons 
beperken tot boeken uitgegeven na 2007, 
dan ziet het er al een pak beter uit. En als 
we nog eens filteren op wat er het afge-
lopen jaar (2015) is uitgegeven, dan is 
de dekking van Open Vlacc overal hoger 
dan 85 procent, en in de meeste systemen 
flink boven de 90 procent.

Gemiddeld over alle materialen (dus ook 
dvd, cd, ...) en systemen heen, zijn 93 pro-
cent van alle beschrijvingen van materi-
alen uitgegeven in 2015, in Open Vlacc 
te vinden. 

Dat mag indrukwekkend genoemd wor-
den — en toch moeten we dit optimisme 
meteen weer wat temperen. We weten 
dat van die 93 procent er zeker 4 pro-
cent van de beschrijvingen te laat in Vlacc 
komen: er is eerst een lokale beschrij-
ving gemaakt, en pas later komt er ook 
een beschrijving in Open Vlacc. Maar we 
weten niet hoe vaak bibliotheken materi-
alen opzij leggen om te wachten op een 
beschrijving uit Open Vlacc; vermoedelijk 

Afb. 1. Open Vlacc is het resultaat van de invoer en het onderhoud van vele 
verschillende partners.

Alle records Uitgegeven 

nà 2007

Uitgegeven in 

2015

Bibliotheek Antwerpen 93 100 100

Bidoc-bibs Vlaams-Brabant 88 96 99

Bidoc-bibs Limburg 87 97 99

VGC Brussel 83 95 95

Bidoc-bibs Antwerpen 82 91 94

Brocade-bibs Limburg 81 92 97

PBS Vlaams-Brabant 78 86 99

Bibliotheek Oostende 75 90 94

Bibliotheek Gent 72 96 99

PBS Oost-Vlaanderen 71 80 86

PBS Limburg 69 93 97

Bibliotheek Brugge 68 95 100

PBS Antwerpen 59 82 89

PBS West-Vlaanderen 55 77 85

Afb. 2. Hoeveel procent van de beschrijvingen van boeken vinden bibliotheken in 
Open Vlacc?

Open Vlacc

Vlabin VBC
1994-2014

6 grote bibliotheken
1987-

Luisterpunt
2015-

Bibliografisch Centrum 
Gent 2009-

Antwerpen 2015-

Centrale Discotheek
Rotterdam

MuziekWeb
2007-

Boekenbank
2009-2015

Dante 
2016-

Uitgevers
Boek.be

Provinciale en lokale
Bibliotheeksystemen

Aquabrowser provinciale
en lokale publiekscatalogi
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is het percentage beschrijvingen die ‘te 
laat’ zijn dus nog hoger. 

VROEG IN DE KETEN INGRIJPEN 
Als we Open Vlacc nog willen verbeteren, 
hebben we aan de ene kant nood aan een 
structurele manier om te weten te komen 
wie welke beschrijving nodig heeft, en 
aan de andere kant wil de lokale biblio-
theek meer zekerheid over wat er wel en 
niet in Vlacc zal beschreven worden.

Een deel van de oplossing werken we 
sinds 2015 uit in het nieuwe (tweede) 
Bibliografisch Centrum in Antwerpen. 

Daar worden de Sprinters van 
MedioEurope en de Standing orders en 
Snelboeken van Standaard Boekhandel 
(SB) ingevoerd: selecties van boeken 
waarbij we de expertise van de handel 
vertalen in een boekenstroom van voor 
veel bibliotheken relevante titels. Maar 
het vernieuwende zit hem vooral in de 
begin 2016 opgestarte boekenstroom 
gebaseerd op bestelgegevens van SB. 
Omdat we zelf geen overzicht hebben 
van de bestellingen van de bibliotheken, 
gebruiken we de gegevens van SB. Wat 
minstens vier bibliotheken bij SB bestel-
len, en nog niet volledig in Vlacc beschre-
ven is, bezorgt SB aan het Bibliografisch 
Centrum in Antwerpen. Daar wordt het 
zeer snel ingevoerd. Daardoor kan Open 
Vlacc nu voor het eerst structureel zo 
vroeg in de keten ingrijpen, en zo de 

snelheid en dekking voor de afnemende 
bibliotheken verhogen.

Dit vraaggestuurde karakter willen we 
versterken door de huidige samenwer-
king met SB en eventueel andere leve-
ranciers uit te breiden. Maar ook door 
waar mogelijk het bestelsysteem van de 
leverancier en het bibliotheeksysteem aan 
elkaar te koppelen, zodat we zelf vroeg in 
het bestelproces zicht krijgen op welke 
records de bibliotheken nodig hebben, en 
deze beschrijvingen tijdig kunnen voor-
zien in Open Vlacc. Dergelijke koppelin-
gen staan hoog op de agenda voor het 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem. 

2. DE BESTAANDE 
CATAlOgI INTEgrErEN 
IN EEN EENgEMAAKT 
BIBlIOTHEEKSySTEEM
EEN BESCHRIJVING IS EEN 
BESCHRIJVING IS EEN BESCHRIJVING 
Wanneer we de gegevens uit de verschil-
lende bibliotheeksystemen willen opne-
men in één bibliotheeksysteem, stuiten 
we op nog een ander probleem: dubbels 
allerhande. Eénzelfde editie kan tot 20 
beschrijvingen hebben in de provinciale 
en lokale systemen. Dit heeft te maken 
met de manier waarop de samenwerking 
op vlak van metadata en de gemeen-
schappelijke catalogi is ontstaan. 

Een eerste oorzaak van deze dubbele 
beschrijvingen is de manier waarop 
bibliotheken sinds 2004 systematisch 
zijn gemigreerd naar de PBS-bestanden. 
Elk bracht zijn eigen beschrijvingen 
mee, en deze zijn meestal tot op zekere 
hoogte geconsolideerd (= samengevoegd 
waar meerdere beschrijvingen hetzelfde 
beschrijven), toch zijn er ook vandaag 
nog vaak verschillende beschrijvingen 
voor dezelfde titel in elk PBS te vinden. 

Ten tweede bestaat er soms zowel een 
record uit Open Vlacc als een record uit 
een PBS of lokaal systeem in een biblio-
theeksysteem. Voor het grootste deel 
gaat het om oude data, gegevens die de 
bibliotheken zelf invoerden en die later, 
bij de opstart van Vlacc ook in het cen-
trale bibliografische bestand werden 
beschreven. Maar een ander deel komt 

“ WE WILLEN ER MET OPEN VLACC VOOR  
ZORGEN DAT ZOVEEL MOGELIJK  
TITELBESCHRIJVINGEN TIJDIG WORDEN  
GEVONDEN, ZODAT ZELFGEMAAKTE  
TITELBESCHRIJVINGEN ENKEL NOG NODIG ZIJN 
VOOR ZEER SPECIFIEKE OF LOKALE TITELS.

Rosa Matthys werkt al dertig jaar mee aan de Vlacc.
Ze werd hier geporterteerd aan de ingang van een 
tentoonstelling over het Mundaneum.
Foto: Rosemie Callewaert.
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voort uit het feit dat Vlacc ondanks alle 
inspanningen niet altijd snel genoeg is 
om de bibliotheken tijdig te voorzien 
van de bibliografische beschrijvingen 
die ze nodig hebben. De bib maakt zelf 
een beschrijving aan, en soms komt het 
record later alsnog in Open Vlacc. 

De derde reden waarom er veel ‘dub-
bels’ ontstaan, is dat de verschillende 
huidige bibliotheeksystemen wat de 
data betreft volledig gescheiden syste-
men zijn. In elk systeem worden dezelfde 
records uit Open Vlacc gekopieerd: men 
kan dus geen gebruik maken van records 
die in een ander systeem al zijn gemaakt. 
Daarom bestaan van sommige Vlacc-
records van populaire werken wel 20 
identieke kopieën. 

ONS PROEFSTUK: 
BIBLIOTHEEKPORTALEN CATALOGUS
Gelukkig is er op de plaats waar de 
titelbeschrijvingen worden getoond 
aan het publiek (de publiekscatalogus 
Bibliotheekportalen) voor gezorgd dat 
de gebruiker al deze kopies en andere 
dubbels nooit te zien krijgt. Ze worden 
in de presentatielaag samengevoegd. 
Kort samengevat gaat dit als volgt in zijn 
werk: we bepalen welke beschrijvingen 
dezelfde titel beschrijven op basis van 
sleutelvelden (Vlacc-nummer, isbn+jaar 
van uitgave, ean, issn). Dat kunnen dus 
kopies zijn van dezelfde (Open Vlacc-)
beschrijving, maar het kunnen ook van 
elkaar (in volledigheid, ontsluiting, ...) ver-
schillende beschrijvingen zijn. Voor één 
publicatie tonen we maar één beschrij-
ving in de catalogus (de ‘master’ die de 
matching ‘wint’). Die ene beschrijving (als 
we er een hebben uit Open Vlacc, wordt 
dat altijd de ‘master’), kan dan vanuit de 
andere beschrijvingen, die bijvoorbeeld 
een extra trefwoord hebben, worden ver-
rijkt. Dit proces noemen we ‘matching en 
merging’. 

Belangrijk voor bibliotheekmedewer-
kers is dus dat een eigen record uit hun 
bibliotheeksysteem dat we met een Open 
Vlacc-record ‘matchen’ op basis van bij-
voorbeeld de sleutel “isbn+jaar van uit-
gave”, er in zijn systeem behoorlijk anders 
kan uitzien dan in de publiekscatalogus. 

NAAR EEN EENGEMAAKTE 
CATALOGUS IN EEN EENGEMAAKT 
BIBLIOTHEEKSYSTEEM
De goede interbestuurlijke samenwer-
king tussen Bibnet, provincies, VGC en 
lokale overheden in het realiseren van de 
publiekscatalogus Bibliotheekportalen 
leidt in 2014 tot een onderzoek naar ver-
dere schaalvergroting en innovatie in een 
studie over de systeemarchitectuur van 
de digitale bibliotheek: één van de voor-
waarden voor succesvolle innovatie was 
de rationalisatie en modernisering van de 
huidige bibliotheeksystemen. In een ver-
volgstudie uit 2015 werd de haalbaarheid 
van een Eengemaakt Bibliotheeksysteem 
getoetst, en bestuurlijk, technisch, orga-
nisatie en financieel haalbaar gevonden. 
De voorbereiding van een EBS kwam in 
een stroomversnelling door de beslis-
sing van de Vlaamse regering om het 
PBS als persoonsgebonden bevoegd-
heid over te hevelen naar Cultuurconnect. 
Cultuurconnect is intussen overgegaan 
tot publicatie van een aanbesteding en 
zal in de zomer van 2017 de opdracht 
voor een EBS gunnen aan een leverancier. 

De visie op catalografie in het EBS kwam 
er op basis van veel intern overleg, inter-
views met bibliotheken, workshops en 
infosessies. In het bijzonder organiseerde 
het projectteam van EBS in september 

2016 een workshop Catalografie in het 
EBS. Vertegenwoordigers van lokale 
bibliotheken, Open Vlacc-invoerders en 
netwerkcatalografen van de provincies 
kregen er een overzicht van hoe wij de 
toekomst van de catalografie in én naast 
het EBS zien. Zij gaven hun feedback over 
de verschillende voorstellen, en zorgden 
voor de nodige aanvullingen. Op basis 
hiervan werd ook de agenda bepaald 
voor de eerste vergadering van de in 
het kader van het EBS samengestelde 
Expertengroep Collectie in december 
2016. Samen met de expertengroep ver-
talen we de visie nu in vereisten voor het 
lastenboek EBS. 

DRIE FASEN
In afbeelding 3 worden de drie grote 
fasen geschetst. In een eerste fase, de 
migratie naar het EBS zelf, zijn geen radi-
cale veranderingen voorzien rond cata-
lografie. De verhouding tussen lokale en 
centrale catalografie zal de eerste jaren 
in grote lijnen dezelfde blijven als nu. In 
de tweede fase wordt Open Vlacc gron-
dig vernieuwd met aandacht voor effici-
ente invoer, linked data en nieuwe catalo-
grafieconcepten als FRBR en RDA. In de 
derde fase zullen de lokale bibliotheken 
niet langer catalogiseren in het EBS, maar 
via een formulier in het EBS rechtstreeks 
in de vernieuwde Open Vlacc. 

Afb. 3. De toekomst van de catalografie in 3 fasen
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Dat zijn doelstellingen op langere termijn. 
Voor de eerste fase hebben we desalniet-
temin al een paar stevige ambities: 
• We verbeteren de snelheid en de dek-

king van Open Vlacc. (Hier gingen we 
in het eerste deel van dit artikel al uit-
gebreid op in)

• We vermijden dubbele beschrijvingen 
• We migreren met zorg de bestaande 

bibliografische data, en doen zo veel 
mogelijk opkuis vooraf 

• Lokale catalografie blijft mogelijk, 
lokale records worden gedeeld gebruikt 
en beheerd

• Deze lokale invoer gebeurt in een 
gebruiksvriendelijk systeem

DUBBELS VERMIJDEN
Bibliotheken willen het kunst- en vlieg-
werk achteraf in de publiekscatalogus in 
de toekomst zoveel mogelijk in de data 
zelf doen, en op die manier het ontstaan 
van kopieën en dubbele beschrijvingen 
vermijden. 

Dat zou als volgt kunnen in EBS: bij de 
invoer van een beschrijving gebeurt er 
steeds een check in Open Vlacc: wan-
neer een invoerder in het EBS een record 
wil aanmaken met een sleutelwaarde 
(isbn+jaar, ean,...) die al in Open Vlacc 
voorkomt, kan er door de lokale cata-
lograaf geen nieuw record worden aan-
gemaakt. De catalograaf moet gebruik 
maken van het Open Vlacc-record (dat 
eventueel wel lokaal verrijkt kan worden). 
Wanneer een record lokaal is ingevoerd, 
en later in Open Vlacc wordt beschreven, 
willen we het lokale record automatisch 
overschrijven met het Vlacc-record.

Door deze controles op dubbele records 
in te bouwen in ons catalografiesysteem 
zelf, vermijden we de manuele consolida-
ties die nu in vele systemen (al dan niet 
systematisch) plaatsvinden en veel tijd in 
beslag nemen. 
 
OPRUIMEN VOOR DE VERHUIS 
We beginnen in het EBS natuurlijk niet 
met een blanke lei: de bestaande gege-
vens verhuizen we mee. Er zijn, als we de 
tracks en de artikels even buiten beschou-
wing laten (want dat is een apart ver-
haal) alles bij elkaar ongeveer 8 miljoen 

beschrijvingen in gebruik in de PBS-en en 
andere systemen. Deze moeten we alle-
maal op de een of andere manier verhui-
zen naar het EBS. Maar zoals bij elke ver-
huis, loont het om ruim op voorhand te 
beginnen bekijken wat je écht moet mee-
nemen, en wat eigenlijk weg kan. 

En intussen weet de oplettende lezer: 
onze records verwijzen niet naar 8 mil-
joen unieke edities. Er zijn vele dubbels 
bij: kopies uit Vlacc, te herkennen aan 
het Vlacc-nummer in de beschrijving; 
en beschrijvingen die de bibliotheek zelf 
heeft ingevoerd, maar die via een sleu-
telveld kunnen teruggebracht worden 
tot een Vlacc-record. Samen zijn deze 
dubbels allerhande goed voor 5 miljoen 
beschrijvingen: deze 5 miljoen records 
zijn terug te brengen tot 1 miljoen Open 
Vlacc-beschrijvingen. En dan blijven er 
nog ongeveer 2 miljoen records over 
die niet gematcht zijn met een Vlacc-
beschrijving. 

Door sleutelvelden (isbn, jaar, ean, issn) 
te verbeteren en aan te vullen, kan dat 
aantal verder verminderd worden. De 
PBS-en en andere systemen zijn zich 
bewust van het belang van propere data, 
en zijn daarom nu al, met behulp van rap-
porten die Cultuurconnect aanlevert, hun 
data aan het opkuisen. Dankzij het vele 
werk dat nu al gebeurt, zullen we op het 
moment van de migratie veel tijd bespa-
ren. 

Ook in Open Vlacc zijn we druk aan het 
werk om ballast te vermijden:
• Bij het verschijnen van dit artikel zul-

len we ook de ± 5,5 miljoen Open Vlacc 
records van tracks kunnen verwijderen 
door een nieuwe presentatiewijze op 
Bibliotheekportalen (die gebruik maakt 
van de API van CDR om de tracks live 
op te vragen)

• Ook ongebruikte cd-records zullen we 
dan verwijderen 

 
LOKALE RECORDS DELEN 
Maar de oplettende lezer is vast nog niet 
vergeten dat we, ook wanneer het EBS 
een feit is, Open Vlacc geen volledigheid 
zal nastreven: wat niet in Open Vlacc 
gevonden wordt, dat moeten bibliotheken 

nog altijd zelf invoeren. Nu nog in de 
PBS-en, over enkele jaren in het EBS (fase 
1), en nog later kunnen we misschien evo-
lueren naar een manier om lokale records 
rechtstreeks in de vernieuwde Vlacc aan 
te melden (fase 3). Wat blijft, is dat de 
lokale bibliotheek af en toe nog zelf 
records zal moeten (en kunnen) invoeren. 

De laatste jaren gaat het om relatief 
lage aantallen. Ter illustratie: voor boe-
ken zijn er in 2015 over alle bibs heen 
ongeveer 8000 beschrijvingen in de 
lokale bibliotheken aangemaakt. Dat zijn 
er dus gemiddeld 25 per bibliotheek. 
(Sommigen maken een veelvoud aan 
eigen beschrijvingen, bij anderen komt 
het eigenlijk niet meer voor). In hetzelfde 
jaar werden in dezelfde systemen 153.000 
Vlacc-records voor boeken gebruikt. De 
lokale invoer bedraagt dus amper 5 pro-
cent, en we hebben redenen om aan te 
nemen dat dat aantal nog zal verminde-
ren: door het meer vraaggestuurd werken 
van Open Vlacc; door bij invoer betere 
checks in te bouwen om zeker te zijn dat 
het materiaal nog niet in Open Vlacc is 
beschreven; maar ook en vooral omdat 
we in het EBS de provinciale bestanden 
laten samenvloeien. Dat laatste behoeft 
een woordje uitleg. 

Uit een beperkt onderzoek op basis van 
de data in de verschillende PBS-en en 
andere systemen, blijkt dat ongeveer 35 
procent van de lokaal beschreven records, 
bezit heeft in meer dan één bibliotheek. 
De tweede bibliotheek moet in theorie dit 
record niet opnieuw aanmaken (dat is nu 
al zo als de bib in een PBS zit), maar in 
de praktijk is dat vaak wel zo, omdat deze 
beschrijving in een ander PBS gemaakt 
is. Eenmaal alle PBS-en (en anderen) 
gemigreerd zijn naar het EBS, zal ieder-
een ook voor de lokale invoer voordeel 
van de schaalvergroting ondervinden. Er 
moeten vanzelfsprekend goede afspraken 
gemaakt worden over deze EBS-records 
met bezit in twee bibliotheken, waarbij 
de ene gebruik maakt van het record dat 
de andere aanmaakte: kan de tweede 
bibliotheek de beschrijving aanpassen? 
Aanvullen? Verbeteren? Dit is voorwerp 
van gesprek met onze expertengroep col-
lectie. 
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Alle samenwerking en schaalvoordeel ten 
spijt, zal een bibliotheek ook in de toe-
komst natuurlijk soms de enige zijn die een 
bepaald materiaal in huis heeft. Dan gaat 
het om speciale collecties (van muziek-
academies, heemkundige kringen, ...) 
maar ook om gewone bibliotheekcollectie 
zoals lokale uitgaven, vreemdtalige wer-
ken, andere edities, ... Deze kunnen wor-
den ingevoerd in de catalografiemodule 
van het EBS.

EENVOUDIG CATALOGISEREN
Die catalografiemodule moet volgens ons 
bovenal gebruiksvriendelijk zijn. Er komt 
een nieuwe generatie in de sector wer-
ken voor wie catalografie niet de kern 
van het bibliotheekwerk is. De klemtoon 
verschuift van de back- naar de front-
office, en terwijl het veel vergt om echt 
goed te zijn in de invoer zoals ze vandaag 
gebeurt, zijn er (mede dankzij de goede 
werking van de Open Vlacc) steeds min-
der mensen die voltijds ‘catalograaf’ zijn. 
Dat het zo’n specialistenwerk is, komt 
door de complexiteit en de omvang van 
de regelgevingen, maar heeft ook voor 
een niet onbelangrijk deel te maken met 
de weinig gebruiksvriendelijke werking-
van onze cata-modules. 

In de vereisten voor het EBS ligt de klem-
toon dus op een gebruiksvriendelijke 
interface. Bibliotheekmedewerkers kun-
nen er op een eenvoudige manier, zonder 
kennis van MARC21, zonder kennis van 
veldcodes of subvelden een beschrijving 
maken, geholpen door strenge ‘checks’ 
op elk veld (een isbn moet 13 tekens heb-
ben, een jaar van uitgave mag geen let-
ters bevatten, ....) en keuze-indexen (bij 
voorkeur die van Open Vlacc) om fouten 
te vermijden. We hebben veel te leren 
van webtoepassingen als LibraryThing, 
Goodreads en andere waar ‘leken’ én 
bibliothecarissen samen een consis-
tente bibliografische databank hebben 
gebouwd, geholpen door gebruiksvrien-
delijke formulieren. 

Naast het faciliteren van de aanmaak van 
volledige bibliografische beschrijvingen, 
willen we de in alle huidige systemen 
onder de een of andere vorm bestaande 
voorlopige beschrijvingen een plaats 

geven in het EBS. Bibliotheken kunnen 
voor bepaalde records waarvan men 
quasi zeker is dat Open Vlacc ze nog 
zal beschrijven, of waarvoor men meent 
geen volledige beschrijving nodig te heb-
ben, een dergelijke minimale beschrijving 
maken. 

Wanneer er dan alsnog een beschrijving 
komt in Open Vlacc of het EBS, en de 
lokale invoerder de nodige sleutelvelden 
(isbn, jaar, ean, ...) invulde in de minimale 
beschrijving, kan deze automatisch wor-
den overschreven. 

3. OPEN VlACC grONDIg 
VErNIEUWEN
CATALOGRAFIE 2020
Hoewel de ambities voor catalografie in 
en met het EBS die we hierboven beschre-
ven al heel wat werkprocessen zullen ver-
eenvoudigen, is er in het EBS geen echte 
innovatie rond catalografie voorzien. De 
grondige vernieuwing van de catalogra-
fie splitsen we af van het EBS-verhaal, en 
werken we uit in het project van fase 2 
en 3, dat we Catalografie 2020 hebben 
gedoopt. 

De doelstelling van dit project is om 
samen met de verschillende partners tot 
een gedragen en toekomstgericht model 
voor gemeenschappelijke catalografie 
te komen dat oog heeft voor de wensen 
en noden van de eindgebruikers (biblio-
theekmedewerkers en bibliotheekbezoe-
kers). Een aantal ambities die we zeker 
willen verwezenlijken:
 • We verbeteren de werkprocessen 

bij Open Vlacc en de interacties met 
de lokale bibliotheken om samen de 
database(s) efficiënt en kwalitatief op 
te bouwen (Welke data en bewerkingen 
zijn op welk ogenblik nodig in het leven 
van een collectie-item? Wie kan deze 
best opnemen?) Daarom hervormen we 
de Open Vlacc werkgroepen zodat een 
meer representatieve groep uit de hele 
sector vertegenwoordigd is en meebe-
slist over toekomstige aanpassingen.

• We onderzoeken de haalbaarheid 
van een FRBR-entiteiten-relatiemodel 
voor bibliografische beschrijvingen. 
Dit model moet onze huidige digi-
tale steekkaarten (records die elk een 

integrale beschrijving vertegenwoordi-
gen) vervangen door deelbeschrijvin-
gen die in relatie tot elkaar staan. Zo’n 
model laat toe efficiënter en minder 
foutgevoelig te catalogiseren, en maakt 
het onderhoud beheersbaarder.

• We zorgen dat het mogelijk wordt om 
meer koppelingen met andere data-
banken te leggen door meer identifi-
cerende nummers op te nemen (zoals 
isni, viaf, wikidata).

• We organiseren een gebruikersonder-
zoek rond inhoudelijke ontsluiting, om 
meer duidelijkheid te krijgen over de 
manier waarop inhoudelijke ontsluiting 
in een digitale wereld kan gebeuren. 
Wat is de impact van het toenemende 
gebruik van full content op de traditio-
nele inhoudelijke ontsluiting? Wat is het 
belang van welke informatie voor ener-
zijds de opzoekbaarheid en anderzijds 
de presentatie?

• We ontwikkelen een gedragen busi-
nessmodel.

• We stellen een duidelijk communica-
tieplan op om vernieuwingen binnen 
Open Vlacc aan te kondigen en/of te 
bespreken met de sector.

 
STAP VOOr STAP
We hopen met dit artikel inzicht te heb-
ben gegeven in de rijke geschiedenis 
van de centrale catalografie in de open-
bare bibliotheeksector. Vlacc is steeds 
in evolutie geweest, en is doorheen de 
jaren uitgegroeid tot een steeds volledi-
ger bestand dat steeds meer vertrouwen 
geniet van de afnemende bibliotheken. 

Met de start van het EBS proberen we 
de verhouding tussen het lokale en het 
centrale werk verder te optimaliseren. 
Intussen bereiden we met Catalografie 
2020 de volgende fase voor. Stap voor 
stap op weg naar een systeem dat de 
gebruikers nog beter dient. 
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