Het Museumregister
Het Museumregister is een register van kwalitatief hoogstaande museale
instellingen in Nederland. Auditoren toetsen deze instellingen periodiek aan
kwaliteitscriteria die zijn samengevat in De Museumnorm. Ook toetsen
musea zichzelf tussentijds aan deze norm. Een actueel overzicht van alle
geregistreerde musea staat op onze website:
www.museumregisternederland.nl > Geregistreerde musea

Een groot aantal van de Nederlandse musea is geregistreerd in het Museumregister. Hieronder
kunt u lezen wat dit betekent voor relaties van musea.
Geregistreerd Museum
‘Geregistreerd Museum’ is een kwaliteitskeurmerk. Geregistreerde musea voldoen aan de
vereiste kwaliteitscriteria. Het zijn instellingen die op een verantwoorde, op de toekomst gerichte
wijze met hun collectie, bedrijfsvoering en (vrijwillige) medewerkers omgaan.
Het Museumregister en relaties van musea
Door museumregistratie wordt de kwaliteit van een museum zichtbaar gemaakt, bewaakt en
verbeterd. Museumregistratie biedt kwaliteitsbewaking, zowel voor de geregistreerde musea als
voor hun relaties zoals overheden, fondsen, particuliere begunstigers en collega-musea. Zo kan
de registratie een rol spelen in het bruikleenverkeer, de toetsing van subsidie-aanvragen en de
invulling van prestatie-afspraken. Het keurmerk ‘Geregistreerd Museum’ betekent dat een
museum actief werkt aan kwaliteitszorg en werkt volgens de uitgangspunten zoals beschreven in
de Museumnorm.
De Museumnorm
De kwaliteitscriteria waaraan een museum moet voldoen voor registratie, zijn samengevat in de
Museumnorm. Deze criteria zijn bepaald door het museale veld met het oog op verdere
professionalisering en versterking van de sector. De norm omvat criteria met betrekking tot een
kwalitatief hoogwaardige invulling van zowel museale taken als algemene bedrijfsvoering:
1. Rechtspositie, bestuur en beleid
7. Collectie: beleid, verwerven en afstoten
2. Kwaliteitssysteem
8. Collectie: registreren en behouden
3. Financiële middelen
9. Collectie: onderzoek
4. Voorzieningen en veiligheidszorg
10. Presentatie
5. Toegankelijkheid
11. Communicatie en marketing
6. Personeel
12. Educatie
De Museumnorm is te vinden op de website van het Museumregister:
www.museumregisternederland.nl > Museumnorm
Registratiecyclus
Het keurmerk ‘Geregistreerd Museum’ wordt toegekend na een nauwgezette audit door
onafhankelijke auditors. Na eerste registratie volgt eens in de circa vijf jaar een integrale toetsing
van de geregistreerde musea – of eerder in geval van ingrijpende wijzigingen in de
omstandigheden. In de jaren tussen de formele toetsingen van de registratie voeren
geregistreerde musea zelfanalyses uit in het kader van kwaliteits- en voortgangsbewaking.
Voorlopig geregistreerde musea zijn instellingen die bij aanmelding nog niet volledig aan het
vereiste niveau voor registratie kunnen voldoen, maar wel aannemelijk hebben gemaakt hiernaar
toe te kunnen en willen groeien.
Stichting Museumregister Nederland
Het beheer van het Museumregister is in handen van de onafhankelijke Stichting Museumregister
Nederland. Een getrapt toetsmodel bewaakt de eenduidigheid in de beoordeling van musea.
Gecertificeerde auditoren voeren de eerste onderzoeken uit; zij analyseren de dossiers van
musea en bezoeken de musea periodiek op locatie. De bevindingen van de auditoren worden
vervolgens getoetst door de Adviescommissie Museumregistratie. Deze commissie toetst met
name op een objectieve beoordeling en een juiste vertaling van de Museumnorm naar de
museumspecifieke omstandigheden.

