
OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in
Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het
Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende
collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze
collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de

Beeld en Geluid ontvangt als eerste nationale
AV-archief ter wereld het Data Seal of Approval
Hilversum - Beeld en Geluid is een van de 60 wereldwijde archieven en collecties

die zich sinds deze week officieel een Trustworthy Digital Repository (TDR) mag

noemen. Het Data Seal of Approval (DSA) is voor het eerst verleend aan een

instituut dat een grote, levende collectie publiek omroepmateriaal herbergt en

beschikbaarstelt. Geen enkel ander omroeparchief in binnen- of buitenland bezit

een dergelijk internationaal erkend keurmerk.

Het DSA certificaat laat zien dat Beeld en Geluid betrouwbaar en duurzaam werkt en het

complexe digitale archiveringsproces aantoonbaar beheerst. Aan de voorbereiding voor het

verkrijgen van het certificaat is vanuit de organisatie meerdere jaren en in verschillende

afdelingen gewerkt. Het ging hierbij zowel om het vastleggen van beleid en procedures voor

digitale duurzaamheid van de audiovisuele collecties, als om het daadwerkelijk inrichten en

aanpassen van de systemen, de processen en de werkwijzen.

Assessment | Data Seal of Approval
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ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en
de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder
mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en
innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en
infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en
Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.
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