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Dit is de eerste deliverable (D1) van de tweede fase binnen het project Best Practices voor de 
Archivering van Sociale Media in Vlaanderen en Brussel getrokken door KADOC-KU Leuven en 
meemoo. Dit rapport is een van de resultaten van werkpakket 1 en omvat een sjabloon voor evaluatie 
van gecapteerde  datasets en gebruikte tools. Het sjabloon bestaat dus uit twee onderdelen, elk gericht 
op een specifiek deel van de capatiepraktijk, namelijk de inhoudelijke evaluatie en de 
gebruikerservaringen 

1. Evaluatieformulier voor inhoud van datasets 
Het eerste evaluatieformulier is erop gericht de gecapteerde datasets te evalueren op hun ruwe 
inhoud. Als format volgt het evaluatieformulier een in te vullen checklist in Microsoft Excel. Door aan 
te vinken welke elementen wel en niet terug te vinden zijn in een gecapteerde dataset is het mogelijk 
een duidelijk overzicht op te bouwen van wat elke tool precies kan. Bovendien maakt het formulier 
het mogelijk om na individuele evaluatie ook een vergelijking te maken tussen de captaties van 
verschillende tools. Het eindresultaat is een overzicht waarin je kan focussen op de totale omvang en 
volledigheid van een gecapteerde dataset, of kan focussen op specifieke criteria zoals aanwezigheid 
van media of omvang van een gecapteerde post. Bijlage 1 bevat het sjabloon voor evaluatie van de 
inhoud van datasets. Via de projectpagina is het mogelijk de checklist of evaluatieformulier 
rechtstreeks te downloaden in zijn oorspronkelijk formaat. 

 

2. Evaluatieformulier voor gebruikerservaringen met 
dienstverleners 

Het tweede evaluatieformulier dat volgt is erop gericht de gebruiksvriendelijkheid en ondersteuning 
van de dienstverlener te evalueren. De nadruk ligt niet zozeer op de gecapteerde datasets maar wel 
op de werking van de tool en het bedrijf dat deze aanbiedt. Als format hanteert dit evaluatieformulier 
een vragenlijst in Microsoft Forms. De vragenlijst dient ingevuld te worden door iedere medewerker 
en dat een keer per gebruikte tool of dienstverlener. Op die manier is het mogelijk om, afhankelijk van 
de exportmethode, zowel een gemiddeld overzicht te krijgen van de ervaringen met de tool in kwestie  
als om specifieke antwoorden na te kijken per vraag.  

 

Bijlage 2 bevat het sjabloon voor evaluatie van de gebruikerservaringen met dienstverleners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuleuven-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/katrien_weyns_kuleuven_be/EYUeF8tj6b9EprgjZWVUOkQBOjofXu0J1pBsjOrGNMjXaw?e=nCIm4n
https://kadoc.kuleuven.be/pdf/projecten/sm-20211122-d1-evaluatie-inhoud-dataset-v1.xlsx
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 Bijlage 1: Evaluatieformulier inhoud van datasets
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Seed: 
Naam Account of Hashtag 
URL 

Pagefreezer 

W
ebpreserver 

Archive‐It 

Legende: 
Mogelijk met tool 
Niet Mogelijk met tool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen 

 

Analyse van de captatie 

1 Beperkingen dataset  

1.1 Beperking in tijd? 

1.2 Beperkt in aantal berichten? 

1.3 Onbeperkte captatie? 

 

2 Captatie van specifiek account  

2.1 Berichten van het account zelf? 

corpus 

datum 

aantal comments/shares/likes 

2.3 Tijdelijke Stories? 

corpus 

datum 

views 

2.4 Comments van derden op berichten? 

corpus 

datum 

account 

likes/dislikes 

2.5 Vermeldingen (tags)? 

vermelding door 

datum 

 

3 Captatie van hashtags of trefwoorden  

3.1 Berichten van openbare accounts? 

corpus 

datum 

aantal comments/shares/likes 
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3.2 Berichten van privé-accounts? 

corpus 

datum 

aantal comments/shares/likes 

3.3 Tijdelijke Stories? 

corpus 

datum 

views 

3.4 Comments op de berichten? 

corpus 

datum 

account 

likes/dislikes 

 

4 Ingebedde media  

4.1 Webpagina's in links capteren? 

URL 

screenshot 

datum 

4.2 Ingebedde media capteren? 

video 

audio 

GIF 

Statische afbeelding 

 

5 Interne communicatie  

5.1 Interne berichten? 

corpus 

datum 

afzender 

ontvanger 

 

6 Omvang captatie  

6.1 Inhoudelijke data als tekst? 

6.2 Look-and-feel aanwezig? 

6.3 Profielpagina aanwezig? 

gebruikersnaam 

avatar 

business info 

contact info 
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more info (about) 

story 

milestones 

6.4 Functionele weblinks aanwezig? 

externe links 

facebook events (interne link) 

 

7 Exportformaat  

WARC 

JSON 

CSV 

PDF 

EML 

 

8 Metadatering  

Titel 

Datering dataset 

Datering captatie 

Archiefvormer 

Bereik en inhoud 

Selectie 

Taal 

Trefwoorden 

Beschrijvingsniveau 

Harvesttool 

Configuratie tool 

Harvester 

Account 

Platform 

URL seed 

Globale logfile 

 

9 Extra metadata?  

  

10 Bijkomende elementen?  
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Bijlage 2: bevraging gebruikerservaringen met dienstverleners  

Project Best Practices Social Media Fase 2 ‐ Gebruikerservaringen 

Met onderstaande vragenlijst willen we polsen naar uw ervaringen tijdens de pilootprojecten in 
fase twee. 

 
We focussen daarbij enerzijds op de volledigheid van de gecapteerde dataset en anders op de 
ondersteuning die de dienstverlener aanbiedt tijdens de tests. In hoeverre zijn de commerciële tools 
gebruiksvriendelijk en voldoen ze aan de verwachtingen? Voldoet de gecapteerde 

dataset? Hoe hebt u de handleiding en ondersteuning ervaren? Aan het einde van de 

vragenlijst is er nog de mogelijkheid om bijkomende opmerkingen mee te geven indien nodig. 

 
* Required 

 
1. Voor welke content partner werkt u? * 

 

 
 
 

2. Welke tool werd getest? * 
 

 

3. Evaluatie gecapteerde dataset * 
 

Helemaal Helemaal 
Akkoord Akkoord Neutraal Niet Akkoord Niet 
Akkoord 

 

De datastream bevatte 
alle berichten die ik                             
wilde capteren. 

 

De datastream bevatte 
alle comments die ik                             
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wilde capteren. 
 

De datastream bevatte 
alle trefwoorden die ik                             
wilde capteren. 

 

De datastream bevatte 
alle ingebedde media                             
die ik wilde capteren. 

 

De datastream 
bevatte een 
representatieve 
weergave van de 
look 
& feel van het platform. 

 

De datastream kon 
geëxporteerd 
worden in een 
gewenste vorm of 
formaat. 

 

De datastream bevatte 
alle metadata die ik                             
verwachtte. 

 

De datastream kan 
geupdate worden na                               

 

4. Indien de dataset niet alle elementen bevatte die u verwachtte, welke 
elementen ontbraken er dan precies? 
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5. Evaluatie werking tool * 
 

Helemaal Helemaal 
Akkoord Akkoord Neutraal Niet Akkoord Niet 
Akkoord 

 

Deze tool was 
gemakkelijk om te                             
installeren. 

 

Deze tool was 
intuïtief in gebruik. 

 

Deze tool vereiste 
teveel menselijke                             
interactie. 

 

Deze tool was te 
omslachtig in 
gebruik. 

 

Deze tool was te 
tijdsintensief. 

 

Deze tool was 
voldoende snel in het                             
capteren. 

 

Deze tool leverde 
het verwachte 
resultaat. 

 

Deze tool maakt het 
mogelijk om op gezette 
tijdstippen captaties te 
updaten. 

 

Ik zou deze tool 
systematisch gebruiken                             
om data te capteren. 

 

Ik zou deze tool 
sporadisch 
gebruiken als 
aanvulling op 
andere tools. 
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6. Evaluatie ondersteuning door dienstverlener * 
 

Helemaal Helemaal 
Akkoord Akkoord Neutraal Niet Akkoord Niet 
Akkoord 

 

Ik kon de 
handleiding van de 
dienstverlener voor 
de gebruikte tool 
snel vinden. 

 

Ik vond dat de 
handleiding van de 
dienstverlener 
duidelijke en 
begrijpelijke 
taal 
hanteerde. 

 

Ik stootte op 
onverwachte 
foutmeldingen die niet                             
in de handleiding 
beschreven stonden. 

 

Ik vond dat de 
handleiding 
voldeed aan mijn 
verwachtingen. 

 

Ik moest de hulp 
inroepen van 
anderen om de tool 
te installeren. 

 

Ik moest de hulp 
inroepen van 
anderen om de tool 
te 
gebruiken. 

 

Het supportsysteem 
van de 
dienstverlener was 
makkelijk 
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bereikbaar. 
 

Het supportsysteem 
van de 
dienstverlener bood 
snel een oplossing. 

 

Het supportsysteem 
van de 
dienstverlener 
was voldoende                             
transparant en 
begrijpbaar. 

 
 
 
 

7. Heeft u nog bijkomende opmerkingen of vaststellingen bij deze tool? 
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