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Registrar in het Mauritshuis



Mauritshuis:
De Collectie

16e en 17e -eeuwse Nederlandse en 

Vlaamse schilderkunst. 

Oudste deel verzameld door Willem V

Galerij vanaf 1774, Mauritshuis als 

museum geopend in 1822

Ongeveer 800 werken in de collectie, 

waarvan 160 op langdurig bruikleen en 

ongeveer 300 op zaal

2019: 

35 uitgaande bruiklenen – zéér rustig 

jaar

57 inkomende bruiklenen 

(tentoonstellingen en onderzoeken)



Mauritshuis:
Het Gebouw





Actief bruikleenverkeer, 3 tentoonstellingen 



Het digitale conditierapport

Waarom maken we een intern conditierapport op? 

• Beoordeling of het kan reizen

• Werkzaamheden aan het werk voordat het kan reizen

• Erfgoedinspectie 

• (Kunst)historisch onderzoek

• Binnenkomst van een aankoop/schenking/langdurig 

bruikleen



Het digitale conditierapport

Waarom maken we een extern conditierapport op? 

• Nulpunt 

• Verzekering

• (Kunst)historisch onderzoek



Reden voor omslag



Reden voor omslag 

• Geen overbodig papierwerk op reis.

• Betere foto’s om aantekeningen op te maken. 

• Eenvoudiger opslaan en makkelijker terugzoeken.

• Niet meer printen, dus “groener”. 



Investering

• Word document omgezet naar invulbare PDF formulieren 

• PDF Expert voor het invullen van de rapporten op de iPad

• Gebruik van vier beschikbare iPads of eigen Ipads

Kortom

• Acrobat Pro – Creative Cloud programma 

• Eenmalige kosten voor PDF Expert als je één account 

aanmaakt voor alle iPads

• Oudere iPads inkopen die je alleen voor dit doel inricht

• Stylus pennen

Tijd investeren om rapporten om te zetten en de digitale omgeving 

in te richten



Waarom zelf een digitaal rapport 
opstellen?

• Goedkoper

• Controle over inhoud

• Controle over ontwerp

• Aanpassingen maken

• Bekende en vertrouwde software 

• Plat document



Waarom geen bekende app?

• Cloud 

• Eigendom 

• Beperking vorm en inhoud

• Vertrouwelijkheid



Opzet van het 
rapport -
het ICR



Schematische 
lijsten

Foto werk met lijst Foto werk zonder lijst



Opzet van 
het rapport –
het ECR





Aantekeningen in het werk



Op reis!

Eerst werk bekijken, 

daarna rapport. 

Wijzigingen aanmerken, 

beschrijven.

Schaduwrapporten!



Packing Notes

Face up of Face down

Liggend of staand

Eye screws

Kistnummer

Verpakkingsmateriaal



Tekenen en verzenden





Terugkomst



Opslaan op de server



Koppeling met adlib



Evaluatie 





Evaluatie

• Koppeling met CRS

• Koppeling met server

• WiFi

• Andere tablets, 

andere mogelijkheden 

• Opleiden van personeel



Vragen?




