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SCHEDULE 2 
WorldShare® Metadata/ OCLC Cataloging 

 
Section 1. Description Afdeling 1 Beschrijving 
OCLC's cataloging and metadata services give Institution the 
tools needed to effectively manage the metadata for Institution’s 
collection.  

De catalogiserings- en metadatadiensten van OCLC bieden de 
Instelling de middelen die nodig zijn om de metadata voor de 
collectie van de Instelling effectief te beheren. 

Section 2. Definitions Afdeling 2 Definities 
2.1 “Guidelines” means the “Guidelines for Contributions to 

WorldCat” as modified from time to time.  A current copy 
of the Guidelines is available 
at:  http://www.oclc.org/worldcat/community/guidelines.
en.html   

2.2 “Policy” means the “WorldCat Rights and 
Responsibilities for the OCLC Cooperative” as modified 
from time to time as a result of the policy review process 
described therein.  A current copy of the Policy is 
available 
at:  http://www.oclc.org/en/worldcat/cooperative-
quality/policy.html.  

2.3 “Principles” means the WorldCat Principles of 
Cooperation as modified from time to time.  A current 
copy of the Principles is available 
at:  http://www.oclc.org/worldcat/community/principles.
en.html  

2.4 “WorldCat® Data” is defined as set forth in the Policy.  
2.5 All capitalized terms not defined herein shall have the 

same meaning ascribed to them in the Framework 
Agreement.  

2.1 "Richtlijnen" betekent de "Richtlijnen voor bijdragen aan 
WorldCat", zoals van tijd tot tijd gewijzigd.  Een actuele 
versie van de Richtlijnen is beschikbaar op: 
http://www.oclc.org/worldcat/community/guidelines.en.ht
ml   

2.2 "Beleid" betekent de "WorldCat Rechten en 
Verantwoordelijkheden voor het OCLC 
Samenwerkingsverband", zoals van tijd tot tijd gewijzigd 
als gevolg van het daarin beschreven 
beleidsevaluatieproces.  Een actueel exemplaar van het 
Beleid is beschikbaar op: 
http://www.oclc.org/en/worldcat/cooperative-
quality/policy.html.  

2.3 "Beginselen": de WorldCat-beginselen voor 
samenwerking, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.  Een 
actuele versie van de Beginselen is beschikbaar op: 
http://www.oclc.org/worldcat/community/principles.en.ht
ml  

2.4 "WorldCat®-gegevens" wordt gedefinieerd zoals 
uiteengezet in het Beleid.  

2.5 Alle met een hoofdletter geschreven termen die hierin niet 
worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de 
Raamovereenkomst. 

Section 3. Responsibilities of Institution Afdeling 3 Verantwoordelijkheden van de Instelling 
3.1 Institution shall create bibliographic records and related 

data for entering information into WorldCat consistent 
with the Guidelines maintained by OCLC and its advisory 
groups.    

3.2 Institution using the Systems for cataloging agrees to abide 
by the Principles and the Guidelines.  
 

3.3 Institution agrees that the use and transfer by the Institution 
of WorldCat Data is subject to the Policy.  

 
3.4 If, during the term hereof, an Institution informs OCLC 

that bibliographic records it furnishes to OCLC for 
addition to WorldCat will be subject to usage or transfer 
restrictions beyond or in addition to those applicable under 
this Schedule, and if OCLC nevertheless elects to accept 
such records for addition to WorldCat, OCLC will so 
notify Institution, after which Institution’s rights to access, 
use and transfer such records will be subject to said usage 
and transfer restrictions.  

3.1 De Instelling zal bibliografische records en gerelateerde 
gegevens creëren voor het invoeren van informatie in 
WorldCat in overeenstemming met de Richtlijnen die door 
OCLC en zijn adviesgroepen worden bijgehouden.    

3.2 De Instelling die de Systemen voor catalogisering gebruikt, 
stemt ermee in zich aan de Beginselen en de Richtlijnen te 
houden.  

3.3 De Instelling stemt ermee in dat het gebruik en de 
overdracht door de Instelling van WorldCat-gegevens 
onderworpen is aan het Beleid.  

3.4 Indien een Instelling OCLC gedurende de looptijd hiervan 
informeert dat bibliografische records die zij aan OCLC 
levert voor toevoeging aan WorldCat onderworpen zullen 
zijn aan gebruiks- of overdrachtsbeperkingen naast of in 
aanvulling op de beperkingen die van toepassing zijn onder 
deze Schedule, en indien OCLC er desondanks voor kiest 
dergelijke records te accepteren voor toevoeging aan 
WorldCat, zal OCLC de Instelling hiervan op de hoogte 
stellen, waarna de rechten van de Instelling op toegang, 
gebruik en overdracht van dergelijke records onderworpen 
zullen zijn aan genoemde gebruiks- en 
overdrachtsbeperkingen. 
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