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SAMENVATTING 

Het museum als kennisinstituut is in verandering. Steeds meer treedt het museum op als instituut dat de wensen 

en behoeften van het publiek centraal stelt. Bezoekers zijn steeds vaker op zoek naar iets van zichzelf en willen 

hun persoonlijke ervaringen gebruiken in het museum. Op dit moment is daar nog weinig ruimte voor. Vanuit 

het museum heerst nu nog een te grote behoefte om kennis over te dragen, waardoor het museum wordt 

ervaren als een instituut waar verplichting heerst en leren moet. Het verlagen van de drempel en de nadruk op 

ontspanning kan helpen om dat beeld te veranderen. De bezoeker wil niet meer deelnemen aan een passief 

communicatie proces waarbij kennis wordt overgedragen, maar wil actief deelnemen. Gelukkig zijn er 

verschillende ontwikkelingen, zoals storymaking, die hier meer ruimte voor bieden.   

Storymaking is een manier van communiceren die staat voor het creëren van content. Door kunst ter 

beschikking te stellen voor discussie, dialoog, gesprek of interpretatie kan de bezoeker zijn eigen verhaal 

construeren. Daardoor kan hij een persoonlijke verbintenis aangaan met kunst en meer van zichzelf tegenkomen 

in het museum. De manier waarop dit kan worden vormgegeven is bijvoorbeeld in een interactieve rondleiding. 

Onder een interactieve rondleiding wordt een rondleiding verstaan waarbij men met elkaar sociale interactie 

aan kan gaan, ervaringen en ontdekkingen doet en op deze wijze eigen kennis of verhalen construeert. 

Bezoekers en de rondleider geven samen betekenis aan het werk door te kijken, open vragen te stellen en 

erover te praten. Storymaking en de interactieve rondleiding stimuleren beide sociale interactie, laten ruimte vrij 

voor bezoekers om hun persoonlijke ervaringen in te zetten, om hen zo een verhaal of kennis te laten 

construeren. Helaas is storymaking in de vorm van interactieve rondleidingen alleen toegankelijk voor mensen 

die zich aanmelden bij een rondleiding, of in georganiseerde uitjes naar het museum gaan. Dat betekent dat een 

individuele bezoeker minder kansen krijgt actief aan de slag te gaan met storymaking. Er kunnen mogelijkheden 

gecreëerd worden waardoor ook de individuele bezoeker op een interactieve manier met storymaking kan 

omgaan. De doelstelling van dit onderzoek is een theoretische basis van mogelijkheden creëren, zodat 

individuele bezoekers in kunstmusea voortaan steeds meer mogelijkheden krijgen om zelf verhalen te 

construeren. De hoofvraag van dit onderzoek luidt: “Welke elementen van storymaking kunnen worden ingezet 

voor individuele bezoekers in kunstmusea?” 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er literatuuronderzoek gedaan naar de verhouding 

tussen en betekenis van storymaking en de interactieve rondleiding. Om te kijken welke bezoekerssegmenten 

hiervoor geschikt zijn, zijn verschillende bezoekerssegmentatiemethodes onderzocht. De methode van John Falk 

is voor het verdere onderzoek gebruikt. Van zijn bezoekerssegmenten zijn de Explorer, de Facilitator en de 

Recharger geschikt voor storymaking. Er is veldwerk uitgevoerd in de vorm van twee participerende observaties 

tijdens interactieve rondleidingen in het Centraal Museum Utrecht en Villa Zebra in Rotterdam. Door middel van 

interviews is tevens het Onvergetelijk programma onderzocht. Hieruit zijn verschillende elementen uit de 

interactieve rondleidingen benoemd die storymaking stimuleren: open houding, kijken, vragen stellen, 

doorvragen en actief luisteren, doe-activiteit, positieve feedback geven, ervaringen delen, eigen mening geven, 

overdragen en reflecteren en samenvatten. Deze specifieke elementen zijn van belang om de hoofdvraag te 

beantwoorden. Op basis van de informatie uit de gehouden interviews zijn deze bevindingen getest en 

aanbevelingen gedaan. 

Uit deze eerdere conclusies blijkt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om individuele bezoekers aan te zetten 

tot storymaking. De interactieve rondleiding elementen kunnen worden ingezet als hulpmiddel om storymaking 

mogelijk te maken. Als musea deze elementen implementeren in hun vormgeving, communicatie of 

educatiemateriaal, kunnen zij storymaking mogelijk maken. Daarmee zet het museum een stap verder in de 

ontwikkeling om de wensen en behoeften van het publiek centraal te stellen en kunnen zij voldoen aan de 

maatschappelijke taak om hun collectie toegankelijk te maken voor de samenleving.  
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VOORWOORD  

Voor u ligt het onderzoeksverslag die de afronding vormt van mijn opleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt 

Academie te Amsterdam. Ik heb onderzocht of de elementen uit de interactieve rondleiding als storymaking 

ingezet kunnen worden voor de individuele bezoeker in kunstmusea. 

De aanleiding voor dit onderzoek is mijn interesse in museumeducatie in de vorm van interactieve 

rondleidingen. Mijn interesse voor de interactieve rondleiding is voornamelijk gewekt bij de minor Publiek en 

Media, tijdens deze minor heb ik vele rondleidingen mogen volgen. Naar aanleiding van een bezoek bij Villa 

Zebra heb ik binnen deze instelling mijn afstudeerstage gelopen, waar mijn interesse voor een vrije manier van 

educatie werd ondersteund. Het ontwikkelen van educatiemateriaal in combinatie met het geven van 

rondleidingen was bij deze stage mijn taak, daardoor groeide mijn interesse. Ik probeerde te doorgronden 

waarom er bepaalde keuzes werden gemaakt, een startsein voor dit onderzoek. Het omschakelpunt naar 

storymaking kwam echter pas later. Tijdens gesprekken met mijn begeleiders in het afstudeerthema 

“Storytelling”, werd ik er zeer zeker van dat het vertellen van verhalen naar mijn mening niet genoeg is. Het 

creëren van verhalen, oftewel storymaking is wat telt. Bezoekers in een interactieve rondleiding krijgen veel 

ruimte om een eigen verhaal te construeren. Het viel echter op, dat alleen bezoekers die een rondleiding volgen 

deze mogelijkheid krijgen. Dat is precies waar musea nog kansen hebben om beter bij de individuele bezoekers 

aan te sluiten, door ook hen de mogelijkheid te geven om door middel van storymaking verhalen te construeren. 

Een aantal mensen zijn erg belangrijk geweest in mijn onderzoeksproces. Allereerst wil ik Simone Stoltz en Theo 

Meereboer bedanken voor de fijne begeleiding en ondersteuning. Daarnaast wil ik mijn dank uiten aan alle 

mensen die ik heb geïnterviewd voor hun kennis en aan alle ex-collega’s van Villa Zebra, met in het bijzonder 

Jolanda Bouman voor het inzicht in deze prachtige vorm van museumeducatie. Als laatste wil ik Tim de Zeeuw 

bedanken voor alle inhoudelijke maar ook mentale ondersteuning tijdens het schrijven van dit 

onderzoeksverslag.   

Veel plezier met het lezen van mijn onderzoeksverslag.  

Marissa Klemkerk, Utrecht (21 mei 2017)  
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INLEIDING 

‘Mensen maken verhalen, maar verhalen maken ook mensen.’, zo vat Christien Brinkgreve, hoogleraar Sociale 

Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, de kracht van verhalen samen.1 Musea vertellen veel verschillende 

verhalen, zij gebruiken verhalen om hun collectie te tonen en verbintenissen aan te gaan met verschillende 

tijden en mensen. De kracht van en de manier waarop verhalen worden verteld, wordt ook wel storytelling 

genoemd.2 Storytelling wordt vaak gezien als een middel om informatie en kennis uit te wisselen door middel 

van dialoog en interactiviteit.3 Het biedt namelijk veel ruimte voor een persoonlijke benadering. Bezoekers 

mogen met hun eigen ervaringen verhalen inkleuren. Hoewel storytelling steeds vaker in musea wordt gebruikt, 

is er een kanttekening te plaatsen. Storytelling wordt benoemd als een interactief middel, maar wordt meestal 

vormgegeven in een passief communicatieproces.4 Er zijn verschillende mogelijkheden om dit proces actiever te 

laten verlopen. Een exponent van storytelling is storymaking. Storymaking wordt omschreven als een methode 

waar men zelf de verhalen construeert en koppelt aan eigen ervaringen.5 Deze nieuwe ontwikkeling wordt 

voornamelijk vormgegeven in de vorm van interactieve rondleidingen. Tijdens een interactieve rondleiding 

worden bezoekers gestimuleerd om hun eigen verhaal te construeren bij kunstwerken en wordt passieve 

communicatie omgezet naar actieve communicatie. De waarheid of kennisoverdracht maakt plaats voor 

meerdere inzichten, interpretaties en betekenissen.6 Bij storymaking wordt het publiek zelf de storyteller. 

Musea hebben de maatschappelijke taak om hun collectie toegankelijk te maken voor de samenleving en doen 

dit door middel van verhalen.7 Helaas slagen zij daar op dit moment nog onvoldoende in. Het blijkt dat door de 

huidige manier van kennisoverdracht niet iedereen wordt bereikt door het museum.8 Volgens de Cultuurpers 

herkennen veel bezoekers niks van zichzelf in het museum en noemt als reden van hun wegblijven: ‘Het gaat 

niet over mij!’9 Veel bezoekers stuiten op een informatiedrempel door de serieuze toon en het verplichte gevoel 

om iets te leren.10 De bezoeker neemt niet langer genoegen met kennisoverdracht, maar wil zelf actief kennis 

construeren.11 George Hein, schrijver van het boek Learning in The Museums en groot voorstander van het 

constructivisme in musea, geeft aan dat men het beste leert door het opdoen van ervaringen. Hierdoor kan men 

interactie aangaan met de wereld om hen heen en construeert men zijn eigen kennis.12  Musea zijn zich er 

steeds meer van bewust dat de manier van kennisoverdracht, gericht op het overdragen van informatie, minder 

aanslaat bij het publiek.13 14 Een verandering lijkt nodig om bezoekers een welkom gevoel te geven in het 

museum en een verbinding te laten maken met kunst. Zo concludeert Alain de Botton, filosoof en schrijver, in 

Art as Therapy dat een bezoek niet tot een succes leidt door de bezoeker feiten te leren, maar door hen werken 

te laten zien die aansluiten bij hun persoonlijke leven. Toch zetten musea daar volgens hem niet op in.15 

Storymaking sluit aan bij de nieuwe gedachte over kennisoverdracht. Ruimte wordt vrij gelaten voor een 

persoonlijke connectie met kunst, zo kan een verhaal verschillende perspectieven bieden. Het construeren van 

                                                                 

 

1 S. Bloemink, ‘’Hai ik ben jouw hamburger en ik vind jou vet cool’’, De groene Amsterdammer (2014). 
2 E. on, C. Adler, Telling tales. A guide to developing effective storytelling programmes for museums. (Londen: Uitgeverij London Museums Hub, 2006), 5.  
3 Corporatestory, ‘’Wat is Storytelling’’, https://corporatestory.nl/storytelling/wat-is-storytelling/, geraadpleegd 15 maart 2017. 
4 C. Gidlow, A. Pierce, P. Schomberg, K. Woodall, ‘’Encyclopedic Museum VS. Story-led experience’’, http://www.museum-id.com/idea-detail.asp?id=194, geraadpleegd 1 februari 2017. 
5 K. Grotzinger, ‘’Van storytelling naar storymaking: verhalen 2.0’’ (versie 16 maart 2016), http://www.emerce.nl/achtergrond/van-storytelling-naar-storymaking-verhalen-2-0, 
geraadpleegd 3 maart 2017. 
6 Odding, A., Het disruptieve museum. (Den Haag, 2011), 118. 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuui
d%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-
d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja, geraadpleegd 22 februari 2017. 
7 Nederlandse Museumvereniging, Meer dan Waard. (Amsterdam, 2011), 3. https://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Meer%20dan%20waard.pdf, geraadpleegd 13 februari. 
8 J. Piersma, M. Smit, ‘’Museumbezoek ook in 2016 in de lift’’, Het Parool, 31 december 2016, http://www.parool.nl/kunst-en-media/museumbezoek-ook-in-2016-in-de-lift~a4442122/. 
9 Cultuurpers, ‘’De Code Culturele Diversiteit is een mooi begin, maar blijft een holle fase’’ (versie 6 december 2016), https://www.cultureelpersbureau.nl/2016/12/code-culturele-
diversiteit-is-mooi-begin-blijft-holle-frase/, geraadpleegd 13 februari 2017. 
10 Young Works Trendteam, ‘’Kunst is niet verleidelijk genoeg voor jongeren’’ (versie 11 augustus 2010), http://www.youngworks.nl/kunst-is-niet-verleidelijk-genoeg-voor-jongeren/, 
geraadpleegd 13 februari 2017. 
11 K. Grotzinger, ‘’Van storytelling naar storymaking: verhalen 2.0’’ (versie 16 maart 2016), http://www.emerce.nl/achtergrond/van-storytelling-naar-storymaking-verhalen-2-0, 
geraadpleegd 3 maart 2017. 
12 Hein, G., The constructivist Museum. (Leicester, 1995),  5. http://www.billabbie.com/fieldtrips/1b_Hein1995_ConstructivistMuseum.pdf, geraadpleegd 1 april 2017. 
13 Suze Kunst en Cultuur, ‘’De functie van het museum’’ (versie 18 januari 2014), https://suzekunstencultuur.wordpress.com/2014/01/18/de-functie-van-het-museum/, geraadpleegd 19 
februari 2017. 
14 Meijering, M. B., Kunstpraat op zaal. In gesprek met jongeren in het museum. (Groningen, 2016), 89. http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/, geraadpleegd 20 februari 2017. 
15 J. Rothman, ‘’Alain de Botton’s Healing Arts’’ (versie 19 november 2013), http://www.newyorker.com/books/page-turner/alain-de-bottons-healing-arts, geraadpleegd 8 maart 2017. 

http://www.museum-id.com/idea-detail.asp?id=194
http://www.emerce.nl/achtergrond/van-storytelling-naar-storymaking-verhalen-2-0
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja
https://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Meer%2520dan%2520waard.pdf
http://www.parool.nl/kunst-en-media/museumbezoek-ook-in-2016-in-de-lift~a4442122/
http://www.youngworks.nl/kunst-is-niet-verleidelijk-genoeg-voor-jongeren/
http://www.emerce.nl/achtergrond/van-storytelling-naar-storymaking-verhalen-2-0
https://suzekunstencultuur.wordpress.com/2014/01/18/de-functie-van-het-museum/
http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/
http://www.newyorker.com/books/page-turner/alain-de-bottons-healing-arts
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verhalen in plaats van het overdragen van kennis kan het gevoel wegnemen dat de bezoekers alles moeten 

begrijpen, daarmee wordt ook de informatiedrempel verlaagd en de capaciteit van de bezoeker verhoogd. Dat 

lijkt een goede oplossing tegen het “moeilijke” karakter van kunstmusea.16 17 

In musea worden steeds vaker interactieve rondleidingen ingezet en dat is een goede ontwikkeling, echter is er 

ook een aandachtspunt. Helaas is storymaking in de vorm van interactieve rondleidingen alleen toegankelijk voor 

mensen die zich aanmelden bij een rondleiding of in georganiseerde uitjes naar het museum gaan. Dat betekent 

dat een individuele bezoeker minder kansen krijgt actief aan de slag te gaan met storymaking. Er zouden 

mogelijkheden gecreëerd kunnen worden waardoor ook de individuele bezoeker met storymaking in aanraking 

komt. De doelstelling van dit onderzoek is een theoretische basis van mogelijkheden creëren, zodat individuele 

bezoekers in kunstmusea voortaan steeds meer mogelijkheden krijgen om zelf verhalen te construeren. Zo 

kunnen musea laagdrempeliger worden doordat het overdragen van kennis geen hoofddoel meer is en kunst 

een persoonlijke connectie kan maken met de bezoeker.  

VRAAGSTELLING 

 

Hoofdvraag 

“Welke elementen van storymaking kunnen worden ingezet voor individuele bezoekers in kunstmusea?” 

 

 Deelvragen 

1. Uit welke elementen bestaat een interactieve rondleiding? 
2. Op welke manier kan de interactieve rondleiding gezien worden als vorm van storymaking? 

 
3. Welke individuele bezoekerssegmenten zijn er? 
4. Hoe bezoeken deze individuele bezoekerssegmenten een kunstmuseum? 
5. Voor welke bezoekerssegmenten is storymaking toepasbaar? 

 

ONDERZOEKSMETHODES  

Om een duidelijk antwoord te formuleren op de hoofdvraag is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor dit 

onderzoek zijn semigestructureerde interviews gehouden, participerende observaties uitgevoerd en 

literatuuronderzoek verricht. Per deelvraag is er gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethodes. 

Hieronder zal ik toelichten hoe de dataverzamelingsmethodes zijn ingezet en welke methodes per deelvraag zijn 

gebruikt.  

-Semigestructureerd interview: de interviews bestonden uit algemeen geformuleerde vragen maar met een open 

structuur. Hier is voor gekozen omdat er doorgevraagd kon worden als de respondent interessante informatie 

deelde.18 De samenvattingen van de interviews zijn te lezen in bijlage één tot en met acht. 

-Participerende observaties: tijdens een participerende observatie maakt de onderzoeker tijdelijk deel uit van 

een bepaalde groep en doet mee aan een activiteit. Daarbij is de onderzoeker aanwezig maar houdt zich op de 

achtergrond zodat de groep niet in zijn gedrag wordt beïnvloedt.19 Tijdens de observaties is geen gebruik 

                                                                 

 

16 J. Hoek, ‘’Vijf manieren om je niet verloren te voelen in een modern kunstmuseum’’ (versie 30 augustus 2015), https://www.vice.com/nl/article/vijf-manieren-om-je-niet-verloren-te-
voelen-in-een-modern-kunstmuseum-105, geraadpleegd 8 februari 2017. 
17 Ibidem. 
18 K. Dingemanse, ‘’Soorten interviews’’ (29 september 2015), https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/soorten-interviews/ (8 september 2015), geraadpleegd 14 april 2017. 
19 N. Verhoeven, Wat is onderzoek. Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs.(Den Haag: Uitgeverij Boom Lemma uitgevers, 2011), 33.   

https://www.vice.com/nl/article/vijf-manieren-om-je-niet-verloren-te-voelen-in-een-modern-kunstmuseum-105
https://www.vice.com/nl/article/vijf-manieren-om-je-niet-verloren-te-voelen-in-een-modern-kunstmuseum-105
https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/soorten-interviews/
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gemaakt van een observatieschema, maar van een vrije structuur. De verslaglegging heeft daarom een 

beschrijvend karakter.20 

Deelvraag 1: ‘Uit welke elementen bestaat een interactieve rondleiding?’  

Door middel van literatuuronderzoek, semigestructureerde interviews en participerende observaties is antwoord 

gegeven op deze deelvraag. Om de elementen van de interactieve rondleiding te kunnen onderscheiden zijn drie 

methodes als uitgangspunt genomen: het Onvergetelijk Programma, I ASK van het Centraal Museum en de 

Villasofie van Villa Zebra.  

Voor het Onvergetelijk Programma kon er geen observatie gehouden worden, tijdens deze rondleiding is het 

belangrijk dat mensen met dementie een veilige omgeving krijgen aangeboden zonder gestoord te worden door 

een observator. Om toch een goed beeld te kunnen schetsen van deze methode heb ik interviews gehouden 

met Marleen Hartjes, programma coördinator Onvergetelijk Van Abbe (bijlage 1) en Anouk Heesbeen, 

Projectmedewerker Onvergetelijk Stedelijk (bijlage 2). Om de I ASK methode beter te kunnen doorgronden heb 

ik een interview gehouden met Judith Whitlau, educatief medewerker Joods Cultureel Kwartier (bijlage 3) en heb 

ik een observatie gehouden in het Centraal Museum. Voor de elementen van de interactieve rondleiding volgens 

de Villasofie heb ik Jolanda Bouman, projectleider tentoonstelling bij Villa Zebra (bijlage 4) geïnterviewd en een 

observatie gehouden in Villa Zebra. Tevens is afzonderlijk van deze drie methodes met vier experts op het gebied 

van interactieve rondleidingen gesproken, namelijk met Geertje de Groot, coördinator educatieve projecten 

Groninger Museum en initiatiefnemer van het alzheimer project in het Groninger Museum (bijlage 5), Maayke 

Bodil Meijering, deskundige op het gebied van interactieve rondleidingen (bijlage 6), Herman Tibosch, mede 

ontwikkelaar van Filosoferen met… van het Kröller-Müller Museum (bijlage 7) en Anne Venema, museumdocent 

in het Dordrechts Museum en Freelance Educator (bijlage 8). Hierbij is ook deelvraag 5 en 2 besproken. Op basis 

van deze interviews konden meerdere elementen en de kracht van de interactieve rondleiding worden 

beschreven. 

Deelvraag 2: ‘Op welke manier kan de interactieve rondleiding gezien worden als vorm van storymaking?’ 

Door middel van literatuuronderzoek naar storymaking en de interactieve rondleiding is er een definitie van 

beide componenten beschreven. Tevens heb ik tijdens de bovenstaande observaties en interviews het proces 

van storymaking centraal gesteld om mijn definitie te testen. 

Deelvraag 3: ‘Welke individuele bezoekerssegmenten zijn er?’ 

Deze vraag is beantwoord door middel van literatuuronderzoek naar de zeven bezoekerssegmenten van John 

Falk, met als leidraad het boek Identity and the museum visitor experience. Daarnaast is deze 

segmentatiemethode van J. Falk aan de hand van literatuuronderzoek vergeleken met andere 

segmentatiemethodes.  

Deelvraag 4: ‘Hoe bezoeken deze individuele bezoekerssegmenten een kunstmuseum?’ 

Bij deze deelvraag is gebruikgemaakt van het onderzoek dat is uitgevoerd om deelvraag 3 te beantwoorden, 

maar dan met extra focus op de houding en interesses van de bezoekers.  

Deelvraag 5: ‘Voor welke bezoekerssegmenten is storymaking toepasbaar?’ 

Om een antwoord te kunnen formuleren op deelvraag 5 is er een inventarisatie gehouden bij drie kunstmusea, 

daarbij is gekeken naar de inzet van storymaking voor de individuele bezoekers. Tevens zijn er vier 

semigestructureerde interviews gehouden met experts op het gebied van interactieve elementen en is er 

literatuuronderzoek uitgevoerd.  

                                                                 

 

20 D.B. Baarda, M.P.M de Goede,  J. Teunissen, Basisboek Kwalitatief Onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. (Groningen/Houten: Uitgeverij 

Noordhoff Uitgevers, 2009), 265.   
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LEESWIJZER 

Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn verschillende deelvragen geformuleerd die zijn verdeeld over drie 

hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op storymaking en de interactieve rondleiding, waarmee antwoord 

gegeven wordt op deelvraag 2: “Op welke manier kan de interactieve rondleiding gezien worden als vorm van 

storymaking?” Hoofdstuk 2 presenteert drie verschillende interactieve rondleidingmethodes die zijn onderzocht 

en geeft antwoord op deelvraag 1: “Uit welke elementen bestaat een interactieve rondleiding?” In hoofdstuk 3 

worden verschillende bezoekerssegmentatiemethodes toegelicht, waarna er dieper wordt ingegaan op de 

bezoekersidentiteiten van Falk, waarmee antwoord wordt gegeven op deelvraag 3, 4 en 5: “Welke individuele 

bezoekerssegmenten zijn er?”, “Hoe bezoeken deze individuele bezoekerssegmenten een kunstmuseum?” en 

“Voor welke bezoekerssegmenten is storymaking toepasbaar?” Hoofdstuk 4 bevat de elementen van de 

interactieve rondleiding die zijn omgezet naar vormen die geschikt zijn voor het individuele publiek. In hoofdstuk 

5 worden aanbevelingen gedaan als advies aan musea hoe zij storymaking kunnen implementeren in het 

museum en hoofdstuk 6 vormt de conclusie van dit onderzoek. Deze laatste drie hoofdstukken vormen een 

antwoord op de hoofdvraag: “Welke elementen van storymaking kunnen worden ingezet voor individuele 

bezoekers in kunstmusea?” 
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1. STORYMAKING EN DE INTERACTIEVE RONDLEIDING 

In de museumwereld is behoefte aan verandering, bezoekers willen steeds liever hun persoonlijke ervaringen 

inzetten in het museum. De bezoeker kan een persoonlijke verbintenis aangaan met kunst en meer van zichzelf 

tegenkomen in het museum, door een eigen verhaal te construeren.  

Door de verschuiving van het moderne naar het postmoderne gedachtengoed is een nieuwe manier van denken 

ontstaan.21 Dick Rijken, lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool, zegt hierover: 

‘Maar wij behoren tot een andere generatie die kijkt naar wat er gebeurt en we komen tot de conclusie dat er 

niet één systeem is dat klopt. Het blijft altijd schipperen. Wij geloven niet meer in enkelvoudige ideologieën.’22 

De waarheid maakt plaats voor meerdere inzichten, interpretaties en betekenissen. De bezoeker wil niet meer 

deelnemen aan een passief communicatie proces waarbij kennis wordt overgedragen, maar wil actief 

deelnemen. Het museum wil daarom een beleving zijn, dat kunnen musea mogelijk maken door interactie.23 

Bezoekers leren op vrijwillige basis door naar verhalen te luisteren over objecten, de objecten te bekijken of er 

actief mee bezig te zijn door bijvoorbeeld hun zintuigen in te zetten.24   

Er heerst nu nog een te grote behoefte bij musea om kennis over te dragen, waardoor het museum wordt 

ervaren als een instituut waar verplichting heerst en leren moet. Het verlagen van de drempel en de nadruk op 

ontspanning kan helpen om dat beeld te veranderen.25 De reden van een museumbezoek is vaak 

vrijetijdsbesteding of ontspanning.26 Het is belangrijk om hier rekening mee te houden, aangezien onder andere 

plezier hebben een belangrijk element is om te kunnen leren. Het museum treedt daarbij steeds minder op als 

instituut met als doelstelling kennis overbrengen en steeds meer als een instituut die de wensen en behoeften 

van het publiek centraal stelt. Om te kunnen aansluiten bij de persoonlijke levens van bezoekers, de 

informatiedrempel weg te nemen en ervoor te zorgen dat informatie beter beklijft, wordt storymaking in de 

vorm van een interactieve rondleiding steeds vaker ingezet. 

In dit hoofdstuk wordt de leertheorie; het constructivisme en de belangrijkste termen in dit onderzoek nader 

toegelicht: storymaking en de interactieve rondleiding. Het constructivisme gaat uit van de lerende en kan 

gezien worden als de basis van storymaking. Storymaking maakt de verandering in het museum mogelijk. Omdat 

er tijdens storymaking minder wordt ingezet op kennisoverdracht en meer op ontspanning en plezier, kunnen 

bezoekers hun persoonlijke ervaringen inzetten in het museum. De interactieve rondleiding is naar mijn mening 

de vorm waarin storymaking het beste naar voren komt en wordt als basis genomen om storymaking door 

middel van het inzetten van elementen, mogelijk te maken in het museum. De toelichting bestaat uit een 

theoretische onderbouwing en uit eigen conclusies. Daarmee wordt antwoord gegeven op deelvraag 2: “Op 

welke manier kan de interactieve rondleiding gezien worden als vorm van storymaking?” 

1.1 CONSTRUCTIVISME 

In het constructivisme ligt de nadruk op ervaring en beleving. Het ontdekken is een actief proces waar men door 

middel van interactie met objecten kennis construeert.27 Bij constructivistisch leren is actieve participatie erg 

                                                                 

 

21 Van der Boom, M., De rol van musea in het nieuwe culturele landschap. 21. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/252315, geraadpleegd 20 februari 2017. 
22 Odding, A., Het disruptieve museum. (Den Haag, 2011), 118. 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuui
d%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-
d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja, geraadpleegd 22 februari 2017.  
23 A. Venema, museumdocent in het Dordrechts Museum en Freelance Educator geïnterviewd door M. Klemkerk op 18 april 2017. 
geïnterviewd door M. Klemkerk op 11 april 2017. 
24 Nederlandse Museumvereniging, Meer dan Waard. (Amsterdam, 2011), 42. https://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Meer%20dan%20waard.pdf, geraadpleegd 13 februari. 
25 Meijering, M. B., Kunstpraat op zaal. In gesprek met jongeren in het museum. (Groningen, 2016), 89. http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/, geraadpleegd 20 februari 2017. 
26 M. Spierts, ‘’De ingebouwde spanning tussen kunst en vorming’’, in: P. De Rynck en I. Adriaenssens red., Volgt de gids? Nieuwe perspectieven voor educatie en gidsing en kunstmusea. 
(2001), 145-160, 20. 
27 Van Rijt, A., Vormgeving van de museumbeleving. (Utrecht, 2016), 11. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/338294, geraadpleegd 20 februari 2017. 

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/252315
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja
https://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Meer%20dan%20waard.pdf
http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/338294
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belangrijk, er wordt vanuit gegaan dat leren niet bestaat uit het toevoegen van nieuwe feiten. Men leert volgens 

George Hein, namelijk het beste door het opdoen van ervaringen.28 Door dingen zelf te doen en hierop te 

reflecteren kan men interactie aangaan met de wereld om hen heen en construeert men zijn eigen kennis.29 Hier 

plaatst hij echter een kanttekening bij: een actieve leerhouding is niet alleen lichamelijk maar ook mentaal. 

Repetitieve en gedachteloze handelingen dragen niet bij aan het leren. Het leren moet daarom niet alleen 

“hands-on”, maar ook “minds-on” zijn.30 Constructivisme kenmerkt zich door het bieden van verschillende 

leermogelijkheden, invalshoeken, ervaringen en experimenten.31 Het constructivisme gaat ervan uit dat men 

bestaande kennis nodig heeft om nieuwe kennis te construeren. Kennis wordt uitgebreid met nieuwe 

ervaringen.32 Het is daarom belangrijk dat bezoekers de mogelijkheid krijgen om een verbinding aan te gaan met 

objecten, ideeën en activiteiten die aansluiten bij hun eigen levenservaringen.33 Bij het constructivisme gaat men 

ervan uit dat de conclusie die de lerende bereikt niet vast staat. Iedereen leert op verschillende manieren, eigen 

conclusies mogen geformuleerd worden. 

Interactief rondleiden en storymaking sluiten aan bij het constructivisme. Het voordeel van een interactieve 

rondleiding is dat de uitkomsten van het leerproces nog niet vaststaan en de bezoeker de rol van storyteller op 

zich kan nemen. Daardoor slaagt de interactieve rondleiding erin om de verhalen te laten aansluiten bij de 

levenservaringen van de bezoeker. 

1.2 WAT IS STORYMAKING? 

Om storymaking goed toe te kunnen lichten moet eerst duidelijk zijn wat storytelling is. Storymaking kan 

namelijk gezien worden als exponent van storytelling. Storytelling staat voor de manier waarop verhalen worden 

verteld. Een verhaal is voor het brein makkelijk te begrijpen, interessant en een logische manier om kennis te 

verwerken.34 Het nodigt bezoekers uit om in twee werelden tegelijk te zijn, waardoor zij kennis opdoen en 

empathie kan ontstaan.35 

Storytelling en storymaking gaan beide uit van de kracht van verhalen. Hoewel storytelling bezoekers ruimte 

geeft om met hun eigen ervaringen en herinneringen het verhaal in te kleuren, blijft het een passieve rol 

verschaffen aan de museumbezoeker.36 Volgens Todd Wolfenbarger, President en Partner van The Summit 

Group, zit het verschil tussen storytelling en storymaking in het volgende: storytelling maakt gebruik van 

eenrichtingsverkeer communicatie. Het is een krachtig middel, maar gericht op een doel. Het maakt connecties 

met mensen maar nodigt hen niet uit om te participeren. Storymaking maakt gebruik van tweerichtingsverkeer 

communicatie, het maakt connecties met de bezoeker.37 Samengevat is storymaking in musea een methode 

waarbij bezoekers zelf verhalen mogen bedenken. Geconcludeerd kan worden dat storymaking een 

interactievere manier van storytelling is. 

Op dit moment zijn er enkele musea die van storymaking gebruik maken. Een voorbeeld is The National Gallery 

in Londen: zij beschrijven het inzetten van de interactieve rondleiding met als afsluiting verhalen schrijven als 

storymaking. Susanna Steele, docent in het departement “Basisonderwijs” aan de University of Greenwich, geeft 

                                                                 

 

28 Hein, G., The constructivist Museum. (Leicester, 1995),  5. http://www.billabbie.com/fieldtrips/1b_Hein1995_ConstructivistMuseum.pdf, geraadpleegd 1 april 2017. 
29 Ibidem. 
30 G. E. Hein, Learning in the museum. (New York: Uitgeverij Routledge, 1998), 30-31. 
31 Ibidem, p 34. 
32 Van Graft, M., Kemmers, M., Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek. Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair 
onderwijs. (Den Haag, 2007), 5.  http://downloads.slo.nl/Documenten/LOOLbasis.pdf, geraadpleegd 20 februari 2017. 
33 G. E. Hein, Learning in the museum. (New York: Uitgeverij Routledge, 1998), 38. 
34 M. Ebbekink, ‘’Storytelling-effect: waarom is ons brein zo verliefd op goede verhalen’’ (versie 21 juni 2013), https://www.frankwatching.com/archive/2013/06/21/storytelling-effect-
waarom-is-ons-brein-verliefd-op-goede-verhalen/, geraadpleegd 3 februari 2017. 
35 The Story connection, ‘’Wat is storytelling? Wat is een verhaal?’’, http://www.thestoryconnection.nl/Over-storytelling/Wat-is-storytelling-Wat-is-een-verhaal, geraadpleegd 15 maart 
2017. 
36 A. Wong, ‘’The whole story, and then some: ‘digital storytelling’ in evolving museum practice’’ (versie 31 januari 2015), http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-whole-story-
and-then-some-digital-storytelling-in-evolving-museum-practice/, geraadpleegd 4 februari 2017. 
37 T. Wolfenbarger, ‘’Storymaking cs. Storytelling: Learn from Mary Poppins’’ (versie 19 mei 2015),  http://spinsucks.com/communication/storymaking-vs-storytelling/, geraadpleegd 21 

maart 2017. 

https://www.frankwatching.com/archive/2013/06/21/storytelling-effect-waarom-is-ons-brein-verliefd-op-goede-verhalen/
https://www.frankwatching.com/archive/2013/06/21/storytelling-effect-waarom-is-ons-brein-verliefd-op-goede-verhalen/
http://www.thestoryconnection.nl/Over-storytelling/Wat-is-storytelling-Wat-is-een-verhaal
http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-whole-story-and-then-some-digital-storytelling-in-evolving-museum-practice/
http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-whole-story-and-then-some-digital-storytelling-in-evolving-museum-practice/
http://spinsucks.com/communication/storymaking-vs-storytelling/
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in het artikel Paintings for storymaking aan dat er veel verschillende manieren zijn om kunstwerken te bespreken 

en te ontdekken. Een schilderij zonder uitgesproken verhaal biedt mogelijkheden om de fantasie van het publiek 

te laten spreken.38 Praten is de kern van storymaking en heeft drie verschillende verschijningsvormen: 

- Een dialoog: het uitbreiden van gedachten door te reageren op ideeën en suggesties. 

- Drama: zorgt ervoor dat bezoekers zich kunnen inleven in het verhaal en hun ideeën kunnen 

representeren. 

- Verhalen: het samenvoegen van verschillende mogelijkheden die kunnen gebeuren. Dit stimuleert 

verschillende uitkomsten.39 

Tijdens storymaking stelt de rondleider veel vragen en geeft richting aan het proces. De rondleider treedt op als 

intermediair tussen objecten en de groep, zij creëren openheid naar objecten en informatie.40 Door over het 

kunstwerk te discussiëren krijgt de bezoeker de kans om het kunstwerk te ontdekken en details op te merken.41 

The National Gallery gebruikt storymaking in musea als opstap om kinderen iets te leren over het structureren 

en schrijven van een verhaal.42 Met de verhalen die bedacht zijn in het museum mogen kinderen aan de slag om 

een nieuw verhaal te bedenken. Zo worden de taalvaardigheden van kinderen gestimuleerd. 

Hoewel er verschillende manieren zijn om storymaking in te zetten komt het naar mijn mening op zijn best tot 

uitdrukking door middel van een interactieve rondleiding. 

1.3 WAT IS EEN INTERACTIEVE RONDLEIDING? 

Onder een interactieve rondleiding wordt een rondleiding verstaan waarbij men met elkaar sociale interactie 

aan kan gaan, ervaringen en ontdekkingen doet en op deze wijze eigen kennis of verhalen construeert.43 

Bezoekers en de rondleider geven samen betekenis aan het werk door te kijken en erover te praten. Er wordt 

geen onderwijsleergesprek gevoerd, maar meningsvragen gesteld waarbij er geen goed of fout antwoord 

bestaat, en oprechte vragen worden gesteld.44 De bezoeker krijgt een actieve rol en is niet langer onwetend, 

maar kan zelf ontdekkingen doen. De rondleider stimuleert een dialoog en interactie tussen het kunstwerk en de 

beschouwers.45 Het publiek wordt gezien als partner, als een groep zelfstandig denkende en emotioneel 

handelende individuen met een eigen referentiekader en leerstijl.46 Het overdragen van kunsthistorische kennis 

is minder van belang, daardoor ligt het belang bij de bezoeker die zelf mag bepalen wat hij ziet.47 Interactie 

wordt ingezet om een boodschap te creëren of over te dragen. Door de interactie wordt de betrokkenheid en 

interesse vergroot en is er een langere aandachtspanne.48 De sociale interactie, praten, een dialoog houden of 

discussiëren, zorgt ervoor dat men meer leert.49 Praten geeft de mogelijkheid om te ontdekken wat bezoekers 

willen weten en om met meerdere personen na te denken over kunst. Door sociale interactie kan de rondleider 

inspelen op vragen, interesses en reacties. Het gesprek is hierbij een overdrachtsmiddel en draagt bij aan het 

leerproces.50 Doordat men zijn ervaringen onder woorden kan brengen, blijft informatie beter hangen. Door het 

voeren van een dialoog krijgen bezoekers meer inzicht in verschillende betekenissen die anderen toekennen aan 

                                                                 

 

38 S. Steele, ‘’Paintings for storymaking’’, https://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-and-schools/teaching-english-and-drama/paintings-for-storymaking, geraadpleegd 4 maart 
2017. 
39 Ibidem. 
40 J. Whitlau, educatief medewerker Joods Cultureel Kwartier geïnterviewd door M. Klemkerk op 19 april 2017. 
41 Ibidem. 
42 S. Steele, ‘’Paintings for storymaking’’,  https://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-and-schools/english-and-drama/paintings-for-storymaking?viewPage=6, geraadpleegd 4 
maart 2017. 
43 G. E. Hein, Learning in the museum. (New York: Uitgeverij Routledge, 1998), 34. 
44 G. De Groot, coördinator educatieve projecten Groninger Museum en initiatiefnemer van het alzheimer project in Groninger Museum geïnterviewd door M. Klemkerk op 11 april 2017. 
45 J. Prummel en P. Saey, ‘’Volwassenen interactief rondleiden in een kunstmuseum. Ontwikkeling van een methodiek’’, in: P. De Rynck en I. Adriaenssens red., Volgt de gids? Nieuwe 
perspectieven voor educatie en gidsing en kunstmusea. (2001), 151. 
46 Ibidem.  
47 J. Bouman, projectleider tentoonstelling Villa Zebra geïnterviewd door M. Klemkerk op 14 april 2017. 
48 Naturalis, ‘Van overdracht naar interactie’  (leiden, 2010), 4.  http://blog.ncbnaturalis.nl/wp-content/uploads/2011/04/Deelrapport-Overdracht.pdf, geraadpleegd 8 maart 2017. 
49 R. Burnham, E. Kai-Kee, Teaching in the art museum. Interpretation as Experience. (Los Angeles: Uitgeverij Getty Publications, 2011), 79. 
50 Naturalis, ‘Van overdracht naar interactie’  (leiden, 2010), 7.  http://blog.ncbnaturalis.nl/wp-content/uploads/2011/04/Deelrapport-Overdracht.pdf, geraadpleegd 8 maart 2017. 

https://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-and-schools/teaching-english-and-drama/paintings-for-storymaking
https://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-and-schools/english-and-drama/paintings-for-storymaking?viewPage=6
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kunstwerken. Ook is er sprake van cognitieve interactie (minds-on) waarbij de bezoeker aan het denken wordt 

gezet en emotionele interactie waarbij de bezoeker geraakt wordt door de objecten of persoonlijke interesses.51  

Carla Boxtel, hoogleraar Vakdidactiek en coauteur van het artikel Wat je kunt leren van een educatieve 

museumrondleiding, vergelijkt de klassieke rondleiding met de interactieve rondleiding: ‘In een ‘interactieve’ 

rondleiding is meer sprake van samen kijken, nadenken, praten over objecten en betekenis geven. Door vragen 

te stellen wordt een dialoog met de bezoeker in gang gezet en kan de rondleider de bezoeker aanzetten tot 

zinvolle leeractiviteiten als activering van voorkennis, reflectie, inleven en het innemen van een ander 

perspectief.’52 Het kunstwerk krijgt een centrale rol en is niet alleen illustratief bij het vertellen van een verhaal.  

1.3.1 KRITIEK OP DE INTERACTIEVE RONDLEIDING  

Echter zijn ook wat negatieve geluiden over de interactieve rondleiding, met name over de vraaggerichte 

rondleiding. Rika Burnham en Elliot Kai-Kee beschrijven in hun boek Teaching in the art museum. Interpretation 

as experience de dialogische benadering, een methode die is ontstaan uit de zoektocht naar een middenweg 

tussen het doorgeven van kennis en het interpreteren en ervaren van kunst. Hoewel sommige interactieve 

rondleidingen foutieve interpretaties niet corrigeren en weinig tot geen informatie geven, is de mening van 

Burnham en Kai-Kee hierover dat interpretatie zonder het geven van enige informatie niet ver komt en daardoor 

ook de bedoeling van de kunstenaar niet wordt ontdekt. Zij vragen zich af of het stellen van vragen, waarbij het 

overdragen van kennis niet belangrijk is, bijdraagt aan kunstwaardering.53 

1.3.2 EN NU VERDER…  

Musea vertellen veel verschillende verhalen. Zij gebruiken verhalen om hun collectie en objecten te tonen en 

verbintenissen aan te gaan met verschillende tijden en mensen. De manier van overdracht is echter constant in 

verandering, er wordt altijd gestreefd naar de meest effectieve manier om het publiek te bereiken.54 De wil naar 

een interactieve rondleiding wordt steeds groter en wordt al steeds meer ingezet als middel voor een bijzondere 

ervaring.55 Helaas gebeurt het inzetten van interactieve elementen waarbij bezoekers zelf kennis kunnen 

construeren nog te weinig en onbewust. Een museum dat niet alleen maar kennis wil overdragen, maar ook 

verhalen wil vertellen moet een verandering in overdracht ondergaan en nadenken over welke elementen 

moeten worden ingezet om een bepaalde doelgroep te bereiken.56 Dat is een grote verandering, waarbij de 

doelstelling van de rondleiding verschuift van het overdragen van kennis naar het voeren van een gesprek, 

waarbij de groep de richting bepaalt.57 Het is een zoektocht naar de balans tussen het zenden van informatie en 

het construeren van kennis of een verhaal. Een goede uitvoering van interactieve mogelijkheden zorgt voor een 

grote betrokkenheid en interesse van bezoekers.58 Om dit te kunnen realiseren moet er ruimte worden gemaakt 

in het museum. Dat betekent dat er in de presentatie, teksten en bijvoorbeeld educatie aanpassingen gedaan 

moeten worden om interactie met elkaar en met kunst mogelijk te maken.  

1.4 VERGELIJKING  

Storymaking staat voor de mogelijkheid om als bezoeker of gebruiker zelf content te creëren. Om in het geval 

van een museum de bezoeker deze mogelijkheid te geven kunnen er vele soorten interactieve mogelijkheden 

worden ingezet. Naar mijn mening kan storymaking worden vormgegeven door middel van interactieve 

                                                                 

 

51 51 Naturalis, ‘Van overdracht naar interactie’  (leiden, 2010), 6.  http://blog.ncbnaturalis.nl/wp-content/uploads/2011/04/Deelrapport-Overdracht.pdf, geraadpleegd 8 maart 2017.  
52 M. Schep, C. Van Boxtel, J. Noordegraaf, ‘’Wat je kunt leren van een educatieve museumrondleiding’’, Cultuur+Educatie (2015), 52. 
53 R. Burnham, E. Kai-Kee, Teaching in the art museum. Interpretation as Experience. (Los Angeles: Uitgeverij Getty Publications, 2011), 103-105.  
54 Naturalis, ‘Van overdracht naar interactie’  (leiden, 2010), 5.  http://blog.ncbnaturalis.nl/wp-content/uploads/2011/04/Deelrapport-Overdracht.pdf, geraadpleegd 8 maart 2017. 
55 Meijering, M. B., Kunstpraat op zaal. In gesprek met jongeren in het museum. (Groningen, 2016), 9. http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/, geraadpleegd 20 februari 2017. 
56 Naturalis, ‘Van overdracht naar interactie’  (leiden, 2010), 9.  http://blog.ncbnaturalis.nl/wp-content/uploads/2011/04/Deelrapport-Overdracht.pdf, geraadpleegd 8 maart 2017. 
57 Meijering, M. B., Kunstpraat op zaal. In gesprek met jongeren in het museum. (Groningen, 2016), 10. http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/, geraadpleegd 20 februari 2017. 
58 Naturalis, ‘Van overdracht naar interactie’  (leiden, 2010), 6.  http://blog.ncbnaturalis.nl/wp-content/uploads/2011/04/Deelrapport-Overdracht.pdf, geraadpleegd 8 maart 2017. 

http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/
http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/
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elementen, bijvoorbeeld door middel van nieuwe media, educatie of de interactieve rondleiding. Hieronder 

wordt een vergelijking tussen storymaking en de interactieve rondleiding gemaakt, om te zien hoe zij zich naar 

elkaar verhouden. Storymaking gaat door zijn verschillende verschijningsvormen echter verder dan de 

interactieve rondleiding, ook dit wordt toegelicht. 

1.4.1 DE INTERACTIEVE RONDLEIDING ALS VORM VAN STORYMAKING. 

Storymaking en de interactieve rondleiding sluiten beide aan bij de nieuwe gedachte over kennisoverdracht. 

Storymaking is een manier van communiceren die staat voor het creëren van content, de vorm waarin dit kan 

worden vormgegeven is een interactieve rondleiding. De kracht van een interactieve rondleiding is sociale 

interactie. Men is vaak oprecht geïnteresseerd in elkaars mening en daardoor kan er een gesprek worden 

gestart. Dat geeft bezoekers veel meer ruimte om kunst te interpreteren of erover te discussiëren. Steven van 

Kolsteren, hoofd educatie in Groninger Museum, zegt hierover in een interview voor de scriptie Kunstpraat op 

zaal: ‘Een museumdocent is meer dan een pratende tekst, meer dan een wandelend audioapparaat (…) Door het 

stellen van vragen, het aangaan van het gesprek, het maken van de onverwachte verbinding, wil het museum 

bereiken dat bezoekers op een nieuwe of andere manier gaan kijken naar en denken over kunst.’59  

Storymaking en de interactieve rondleiding hebben verschillende overeenkomsten, deze komen voornamelijk 

naar voren in hun karakter en hun uitwerking, en zijn tevens de kernpunten. De overeenkomsten zijn:  

1. Content creatie versus kennisoverdracht  

Zowel bij storymaking als bij de interactieve rondleiding staat het creëren van content centraal. Allebei laten ze 

ruimte vrij voor bezoekers om hun eigen persoonlijke ervaringen in te zetten om een verhaal of kennis te 

construeren. Daarbij is storymaking voornamelijk gericht op het creëren van verhalen. Terwijl bij de interactieve 

rondleiding naast het construeren van een verhaal ook het overdragen van kunsthistorische kennis een doel kan 

zijn. Toch maakt bij storymaking en de interactieve rondleiding de waarheid ruimte voor meerdere inzichten, 

betekenissen en interpretaties.60 Het construeren van nieuwe kennis of verhalen wordt in beide gevallen in gang 

gezet door het stimuleren van het ontdekken van kunst. De interactieve rondleiding stelt kunst ter beschikking 

voor een discussie, dialoog, gesprek of interpretatie. Bij de interactieve rondleiding is er sprake van een 

ontdekkend proces waarbij een groep samen op zoek is naar betekenissen en interpretaties. Bij storymaking kan 

men dit ook alleen doen. Storymaking zet hiervoor verschillende vormen in, zoals digitale media, het schrijven 

van verhalen of de interactieve rondleiding.  

 

2. Sociale interactie 

Het construeren van kennis of verhalen wordt bij storymaking en de interactieve rondleiding vormgegeven in 

een actief communicatieproces. The National Gallery geeft aan dat praten de kern is van hun manier van 

storymaking en in verschillende vormen terug te zien is: in een dialoog, door middel van drama en door het 

vertellen van verhalen. Tijdens een interactieve rondleiding staat het voeren van gesprekken met de groep 

centraal. Daarbij bepaalt de groep samen de richting waarbij waarheid plaats maakt voor meerdere inzichten en 

betekenissen.  

 

3. Aangaan van persoonlijke verbintenissen 

Door bezoekers zelf de mogelijkheid te geven om verhalen te construeren kunnen bezoekers persoonlijke 

verbintenissen aan gaan met kunst. Iedereen kan voor zichzelf een betekenis creëren. Dat lijkt een goede 

                                                                 

 

59 Meijering, M. B., Kunstpraat op zaal. In gesprek met jongeren in het museum. (Groningen, 2016), 85. http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/, geraadpleegd 20 februari 2017. 
60 Odding, A., Het disruptieve museum. (Den Haag, 2011), blz 118. 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuui
d%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-
d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja, geraadpleegd 22 februari 2017. 

http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwimrYGkyrfSAhWLHxoKHT9PC7EQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.doen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3D248aecc2-acb7-4fb1-b2d2-f7ec25badd10%26owner%3D69e1459e-626c-4191-8e87-d8558e08bbbc%26contentid%3D103&usg=AFQjCNESFrJxOJX1zKqAHFffy9i7wBIiPQ&sig2=xeYagVZkcySUwcoyRI2NSA&cad=rja
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oplossing tegen het “moeilijke” karakter van kunstmusea.61 Zowel bij storymaking als bij de interactieve 

rondleiding wordt ingezet op het ontdekken van kunst door het construeren van een persoonlijk verhaal. Bij de 

interactieve rondleiding vinden gesprekken plaats die kunnen zorgen voor een onverwachte verbinding. Dat kan 

ervoor zorgen dat men op een andere manier gaat denken over of kijken naar kunst.62  

1.5 DEELCONCLUSIE VRAAG 2 

Om deelvraag 2: “Op welke manier kan de interactieve rondleiding gezien worden als vorm van storymaking?” te 

beantwoorden is er naar beide vormen literatuuronderzoek gedaan en zijn ze daarna met elkaar vergeleken. 

Vanuit dit onderzoek kan ik concluderen dat de verbintenis tussen storymaking en de interactieve rondleiding zit 

in het feit dat de interactieve rondleiding een vorm van storymaking is. Storymaking kan echter op verschillende 

manieren worden ingezet. Hoewel hierboven wordt beschreven hoe belangrijk sociale interactie daarbij is, zijn er 

veel voorbeelden waarbij voornamelijk wordt ingezet op fysieke en cognitieve interactie.  

Storymaking en de interactieve rondleiding laten beide ruimte vrij voor bezoekers om hun eigen persoonlijke 

ervaringen in te zetten en zo een verhaal of kennis te construeren. Er zijn echter meerdere overeenkomsten 

tussen storymaking en de interactieve rondleiding: 

Content creatie versus kennisoverdracht: zowel bij storymaking als bij de interactieve rondleiding staat het 

creëren van content centraal. Allebei laten ze ruimte vrij voor bezoekers om hun eigen persoonlijke ervaringen 

in te zetten om een verhaal of kennis te construeren. Bij storymaking kunnen verschillende vormen worden 

ingezet, zoals digitale media, het schrijven van verhalen of de interactieve rondleiding.  

Sociale interactie: het construeren van kennis of verhalen wordt bij storymaking en de interactieve rondleiding 

vormgegeven in een actief communicatieproces.  

Aangaan persoonlijke verbintenissen: bezoekers kunnen door zelf verhalen te construeren persoonlijke 

verbintenissen aangaan met kunst, de informatie en verhalen kunnen over henzelf gaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DRIE INTERACTIEVE RONDLEIDING METHODES  

De interactieve rondleiding kent vele vormen en specifieke methodes. Om uit te kunnen zoeken uit welke 

elementen een interactieve rondleiding bestaat, zodat deze elementen kunnen worden ingezet voor de 

individuele bezoeker, zijn Het Onvergetelijk Programma, I ASK in het Centraal Museum en De Villasofie in Villa 

Zebra onderzocht. Er is goed gekeken naar de doelstelling en uitwerking van de methodes. Bij elke methode 

wordt toegelicht in welk museum ik hem observeer. De belangrijkste kenmerken, werkwijze en specifieke 

elementen van de rondleidingen komen aan bod, deze informatie is opgedaan door literatuuronderzoek, 

interviews en observaties. 

Aan het eind van dit hoofdstuk worden alle elementen op een rij gezet en wordt er een vergelijking gemaakt van 

                                                                 

 

61 J. Hoek, ‘’Vijf manieren om je niet verloren te voelen in een modern kunstmuseum’’ (versie 30 augustus 2015), https://www.vice.com/nl/article/vijf-manieren-om-je-niet-verloren-te-
voelen-in-een-modern-kunstmuseum-105, geraadpleegd 8 februari 2017. 
62 Meijering, M. B., Kunstpraat op zaal. In gesprek met jongeren in het museum. (Groningen, 2016), 85. http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/, geraadpleegd 20 februari 2017. 

https://www.vice.com/nl/article/vijf-manieren-om-je-niet-verloren-te-voelen-in-een-modern-kunstmuseum-105
https://www.vice.com/nl/article/vijf-manieren-om-je-niet-verloren-te-voelen-in-een-modern-kunstmuseum-105
http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/17749/
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de verschillende elementen die voort zijn gekomen uit dit deel van het onderzoek. Zo kan er antwoord worden 

gegeven op deelvraag 1: “Wat zijn de elementen van interactieve rondleidingen?”  

2.1 ONVERGETELIJK PROGRAMMA 

Het Onvergetelijk programma is in 2013 gestart in het Van Abbemuseum en Stedelijk Museum Amsterdam en 

wordt inmiddels uitgevoerd door nog tien andere musea. De doelstelling van het programma is een inspirerende 

middag bieden aan mensen met dementie.63 Op dit moment is er steeds meer vraag naar activiteiten voor 

mensen met dementie en hun omgeving. Het Onvergetelijk programma probeert in die behoefte te voorzien.64 

Het blijkt dat de Onvergetelijk rondleiding niet alleen kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven 

van de persoon met dementie, maar dat ook de relatie tussen de verzorger en persoon met dementie wordt 

verbetert.65  

Kunst kan een bijzondere rol spelen. Het kan aanzetten tot denken, nieuwe inzichten bieden, inspirerend zijn en 

gevoelens en herinneringen oproepen. Tijdens de rondleiding wordt een veilige basis gecreëerd waardoor 

mensen op een veilige manier kunnen associëren en participeren.66 Anouk Heesbeen zegt hierover: ‘Door onze 

aanpak kunnen we mensen een veilige omgeving bieden, op een plek die veel drempels heeft. We willen een 

plek creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn.’67 De interactieve manier van kijken biedt mensen met dementie 

een mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog te voeren met hun omgeving. Tijdens de rondleiding wordt de 

Inquiry Based Learning techniek ingezet, een techniek die een onderzoekende houding stimuleert. Marleen 

Hartjes geeft aan dat in het Onvergetelijk programma samen kijken naar kunst centraal staat en hoewel het 

overbrengen van een verhaal geen prioriteit is, dat het delen van informatie wel belangrijk is.68 In de groep 

kunnen observaties en ervaringen met elkaar gedeeld worden zonder terug te hoeven vallen op het korte 

termijn geheugen.69 De focus ligt niet op de ziekte, maar op het positieve, creatieve en inspirerende.70 Door het 

delen van verhalen, herinneringen en ideeën brengen bezoekers de objecten tot leven. De rondleider helpt hen 

op weg met prikkelende vragen en creatieve opdrachten.71  

 

 

2.1.1 BESCHRIJVING RONDLEIDING 

Het Onvergetelijk programma heeft altijd dezelfde opbouw. Bezoekers worden eerst ontvangen met een kopje 

koffie of thee, ondertussen kunnen zij kennis maken met elkaar. Dit is belangrijk om een veilige basis te creëren. 

Tevens vinden deze rondleidingen in de meeste musea alleen plaats op dagen dat het museum dicht is, zo wordt 

er voor mensen met dementie een rustige omgeving gecreëerd. Het bespreken van een kunstwerk begint, op 

basis van de Inquiry Based Learning techniek, met het stellen van vragen waarbij er vrij geassocieerd kan worden 

                                                                 

 

63 Gieskes Strijbis Fonds, ‘’Onvergetelijk Alzheimer Programma’’, http://gieskesstrijbisfonds.nl/projecten/museumrondleiding-mensen-dementie-en-mantelzorgers/, geraadpleegd 23 april 
2017. 
64 Samen dementievriendelijk, ‘’Onvergetelijk: museumrondleidingen voor mensen met dementie’’https://samendementievriendelijk.nl/nieuws/onvergetelijk-museumrondleidingen-voor-
mensen-met-dementie, geraadpleegd 23 april 2017.   
65 Van Abbemuseum, ‘’Alzheimer programma’’, https://vanabbemuseum.nl/educatie/special-guests/alzheimer-programma/, geraadpleegd 23 april 2017. 
66 M. Hartjes, coördinator Special Guests programma geïnterviewd door M. Klemkerk op 4 april 2017. 
67 A. Heesbeen, Projectmedewerker Onvergetelijk Stedelijk geïnterviewd door M. Klemkerk op 19 april 2017. 
68 M. Hartjes, coördinator Special Guests programma geïnterviewd door M. Klemkerk op 4 april 2017. 
69Boijmans Beuningen, ‘’ Onvergetelijk Boijmans - voor mensen met dementie en hun mantelzorgers’’,  
http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/1802/onvergetelijk-boijmans#UHvuGOA7o0ZJ1CzC.97, geraadpleegd 23 april 2017. 
70 Stedelijk Museum Amsterdam, ‘’Onvergetelijk Stedelijk’’, http://www.stedelijk.nl/educatie/volwassenen/onvergetelijk-stedelijk, geraadpleegd 23 april 2017. 
71 Mauritshuis ‘’Onvergetelijk Mauritshuis’’, https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/pers/persarchief/2016/onvergetelijk-mauritshuis/, geraadpleegd 23 april 2017. 

http://gieskesstrijbisfonds.nl/projecten/museumrondleiding-mensen-dementie-en-mantelzorgers/
https://samendementievriendelijk.nl/nieuws/onvergetelijk-museumrondleidingen-voor-mensen-met-dementie
https://samendementievriendelijk.nl/nieuws/onvergetelijk-museumrondleidingen-voor-mensen-met-dementie
https://vanabbemuseum.nl/educatie/special-guests/alzheimer-programma/
http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/1802/onvergetelijk-boijmans#UHvuGOA7o0ZJ1CzC.97
http://www.stedelijk.nl/educatie/volwassenen/onvergetelijk-stedelijk
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/pers/persarchief/2016/onvergetelijk-mauritshuis/
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Eerst worden er simpele vragen gesteld zoals: “Wat zie je allemaal?” of “Welke kleuren zie je?”. Daarna kan de 

rondleider doorgaan op “Welke titel zou je dit schilderij geven?” of “Wat gebeurt er hierna?”72  

Naast de centrale momenten wordt ook ruimte gemaakt voor kleine, individuele gesprekken. Tijdens de 

rondleiding kunnen de bezoekers zitten en behandelt de rondleider de kunstwerken op een laag tempo, zodat er 

veel tijd is om de werken te bekijken. Ook is er ruimte voor een actief element; naast het voeren van gesprekken 

krijgen de bezoekers vaak een opdracht om bijvoorbeeld te kleien, ruiken of voelen, zodat ook andere zintuigen 

worden aangesproken.73 Aan het eind van de rondleiding is er een centraal moment waar bezoekers met elkaar 

in gesprek kunnen gaan. 

Elke rondleiding heeft een thema, bij elk thema worden kunstwerken uitgekozen en wordt gekeken naar welke 

informatie daarbij relevant is. Tijdens de rondleiding gaat het niet alleen om het kijken naar kunst, ook het delen 

van relevante informatie is belangrijk. Een rondleiding begint echter nooit met het vertellen van informatie, 

maar met de bezoekers hun eigen associaties. Bij Inquiry Bases Learning gaat het om de nieuwsgierigheid van de 

lerende op wekken, informatie wordt daarom alleen gedeeld als vorm van bevestiging of om het gesprek een 

andere wending te geven.74 Nieuwe informatie kan leiden tot andere inzichten en kan interesse opwekken, maar 

het is heel belangrijk dat informatie nooit verteld wordt als absolute waarheid.75 Hierna wordt ook altijd een 

vraag gesteld om de onderzoekende houding van de deelnemer te stimuleren, bijvoorbeeld: “Beïnvloedt dat je 

manier van kijken?”  

Het bekijken van een kunstwerk heeft een semigestructureerd karakter. Hoewel er verschillende stappen zijn 

lopen deze ook wel eens door elkaar en verschilt hun aanpak per kunstwerk. Het bespreken van een kunstwerk 

bestaat uit de volgende stappen: 

 Kijken: “Wat is het eerste woord dat in je opkomt?” of “Kijk eens een minuut heel goed.”  

 Beschrijven: Alle elementen worden besproken; kleuren, personen, lijnen, compositie, vormen etc. 

 Interpreteren: betekenis toekennen aan het schilderij. 

 Verbinden: “Wat doet dat met jou?” of “Ben je er ooit geweest?” 

 Samenvatten 

2.1.2 ANALYSE VAN DE RONDLEIDING 

Door middel van de interviews met Marleen Hartjes en Anouk Heesbeen zijn de kernelementen van de 

interactieve rondleiding benoemd, daaruit zijn een aantal elementen van de interactieve rondleiding duidelijk 

geworden: 

Vragen stellen: open vragen worden gesteld om te associëren. Door prikkelende vragen van de rondleider komen 

er verhalen en herinneringen naar boven, waardoor de objecten tot leven worden gebracht. Er worden 

verschillende vragen gesteld, gericht op kijken, beschrijven, interpreteren en verbinden. Er wordt nooit gevraagd 

“Wanneer is dit gemaakt?” maar “Wanneer zou dit gemaakt kunnen zijn?” of “Wanneer is dit gemaakt denk 

je?”76  

Kijken en beschrijven: de hierboven genoemde vragen worden ingezet om het kunstwerk goed te bekijken. Er 

kunnen ook vragen gesteld worden als: “Wat is het eerste woord dat in je opkomt?” of  “Kijk eens een minuut 

heel goed.” Door verschillende elementen, zoals kleuren en lijnen te beschrijven wordt besproken wat er 

allemaal te zien is, daarna kan het proces van interpreteren en verbinden soepel verlopen. 

                                                                 

 

72 A. Heesbeen, Projectmedewerker Onvergetelijk Stedelijk geïnterviewd door M. Klemkerk op 19 april 2017. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem.  
75 Ibidem.  
76 A. Heesbeen, Projectmedewerker Onvergetelijk Stedelijk geïnterviewd door M. Klemkerk op 19 april 2017. 



17 
 

 

Actief luisteren: de bezoekers moeten gezien en gehoord worden. Tijdens de rondleiding wordt iedereen 

aangesproken door middel van non-verbale- of verbale communicatie. Daarbij is het belangrijk dat de rondleider 

oprecht nieuwsgierig is naar het verhaal van de bezoeker. 

Positieve feedback: elke bijdrage wordt gewaardeerd en elk antwoord wordt bevestigd. Als iemand zich durft 

open te stellen wordt dit door de rondleider gewaardeerd. Als het antwoord overeen komt met de gedeelde 

informatie, dan wordt de deelnemer bevestigd in zijn antwoord. Als het antwoord afwijkt, wordt er gesproken 

over de verschillende inzichten. 

Open houding: Allereerst krijgen bezoekers een kopje koffie of thee aangeboden. Ondertussen kunnen zij kennis 

met elkaar maken, dit zorgt voor een prettige sfeer. Door de rondleiding te laten plaatsvinden op een dag dat 

het museum gesloten is, door een open houding van de rondleider en door interactief en op persoonlijke wijze 

met kunst om te gaan wordt een laagdrempelige sfeer gecreëerd.77  

Informatie overdragen: op relevante momenten wordt er, als vorm van bevestiging of om het gesprek te 

verdiepen, kennis overgedragen. Dit kan bezoekers nieuwsgieriger maken waardoor er meer gevraagd en verteld 

kan worden. Nieuwe informatie kan hen enthousiast maken.78 De regel hierbij is dat de informatie gedeeld mag 

worden, maar iemand zijn verhaal mag niet worden ontzegt, ze bestaan naast elkaar. 

Doe-activiteit: tijdens het Onvergetelijk programma speelt het zelf kijken en ontdekken een grote rol, door 

middel van kijk- en doe-opdrachten wordt dit gestimuleerd. Door samen in gesprek te gaan kan het kunstwerk 

worden ontdekt. Bezoekers krijgen tijdens of na de rondleiding de mogelijkheid om ook andere zintuigen dan 

kijken in te zetten, bijvoorbeeld door geurstaafjes, een creatieve activiteit of door te voelen.  

Samenvatten: het samenvatten is voor deze doelgroep heel belangrijk omdat dat structuur geeft aan de 

rondleiding. Alles wat over het schilderij is gezegd wordt kort samengevat, daardoor kan het kunstwerk een 

nieuwe betekenis krijgen. 

2.2 I ASK IN HET CENTRAAL MUSEUM 

De I ASK methode is in 2007 ontwikkeld in het Joods Historisch Museum door Petra Katzenstein. Deze methode 

is ontstaan omdat rondleiders het lastig vonden om te gaan met vooroordelen van bezoekers over het 

Jodendom. Tegenwoordig wordt I ASK in meerdere musea ingezet, waaronder in het Centraal Museum te 

Utrecht.  

 

Musea zijn plekken waar verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met deze bezoekers komen 

persoonlijke verhalen en verwachtingen mee. Openheid is hierbij een belangrijke voorwaarde om te leren; 

bezoekers die openstaan voor andere meningen leren en onthouden meer.79 Door de persoonlijke benadering 

voelt de bezoeker zich vrij om een mening te geven en verlaat de bezoeker het museum met meer kennis, 

openheid en nuance in het denken.80 De methode bestaat uit verschillende elementen.81 Er zijn vier 

basisvoorwaarden voor een rondleider, drie stappen die de rondleider systematisch volgt en vijf essentiële 

vaardigheden die de rondleider daarbij toepast. 

De vier basisvoorwaarden 

De basisvoorwaarden voor de rondleider bestaat uit: intentie, attitude, systeemblik en kennis, samen vormt dit I 

ASK. De rondleider heeft de intentie om openheid te creëren bij bezoekers, en heeft een warme, open en 

actieve houding om op die manier de groep te inspireren.82 Door deze houding is er veel ruimte voor een eigen 

mening en tegenstrijdige ideeën. De systeemblik van de rondleider is een “zachte focus” op de groep als 

                                                                 

 

77 M. Hartjes, coördinator Special Guests programma geïnterviewd door M. Klemkerk op 4 april 2017. 
78 H. Tibosch, educatief medewerker Kröller-Müller geïnterviewd door M. Klemkerk op 3 april 2017.  
79 P. Katzenstein, I. Koster, I ASK. Methode & Handboek bij training. (Amsterdam: Uitgeverij Joods Historisch Museum, 2014), 13. 
80 Museumpeil, ‘’I ASK. Vragend en gastvrij rondleiden in het Joods Historisch Museum’’ (versie 21 augustus 2015), http://www.museumpeil.eu/i-ask/, geraadpleegd 19 februari 2017. 
81 P. Katzenstein, I. Koster, I ASK. Methode & Handboek bij training. (Amsterdam: Uitgeverij Joods Historisch Museum, 2014), 15. 
82 P. Katzenstein, I. Koster, I ASK. Methode & Handboek bij training. (Amsterdam: Uitgeverij Joods Historisch Museum, 2014), 18-19. 
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geheel.83 Hij richt zich niet op één bezoeker maar op het samenspel tussen groepsleden. Tevens bezit de 

rondleider veel kennis en verhalen die hij tijdens de rondleiding op flexibele wijze kan inzetten.84 

De drie systematische stappen 

De drie stappen die elke rondleider systematisch volgt zijn: zichtbaar maken, overdragen en reflectie stimuleren. 

Door deze stappen te volgen maakt de rondleider eerst zichtbaar wat bezoekers weten, ervaren en denken. Dat 

doet hij door middel van vragen stellen, luisteren en het laten vallen van stiltes.85 Tijdens de rondleiding wordt er 

gevraagd naar de mening en visie van de bezoekers. Dat vormt een referentiekader en het uitgangspunt van de 

rondleiding. 

Na het zichtbaar maken wordt kennis overgedragen en nodigt de rondleider de groep uit om nieuwe informatie 

en ervaringen toe te voegen. Deze informatie sluit aan bij het referentiekader van de bezoekers.86 I ASK gaat 

ervan uit dat bezoekers het prettig vinden om overdracht te krijgen.87 

De laatste systematisch stap is het stimuleren van reflectie. Hierbij wordt er gericht op de nieuwe kennis van de 

bezoeker en wordt gevraagd dit te vergelijken met het begin van het museumbezoek. Zo worden bezoekers zich 

bewust van hun referentiekader en van de verschuiving die daar plaats kan vinden.88 

De vijf essentiële vaardigheden  

De rondleider past vijf essentiële vaardigheden toe tijdens de rondleiding: vragen stellen, actief luisteren, 

schakelen, laten ervaren en structureren. Door middel van vragen stellen wordt de bezoeker gestimuleerd om 

zich uit te spreken en zijn eigen ideeën scherp te krijgen.  

Actief luisteren wordt ingezet om zichtbaar te maken wat er leeft. Daardoor wordt het verhaal van de 

rondleiding soms geparkeerd om aandacht te geven aan het verhaal van de bezoeker. De rondleider zal zijn best 

doen om dit te begrijpen en zal tijdens de rondleiding veel moeten schakelen tussen de verschillende lagen van 

communicatie, deze bevindt zich in vier lagen: inhoud, procedure, relatie en emotie. 

Om niet alleen het cognitieve vlak aan te spreken, maar om de bezoekers ook de plek of objecten te laten 

ervaren, stelt de rondleider belevingsvragen als: “Wat zie je?” of “Welk gevoel roept dit bij je op?”  

Om de effectiviteit van de rondleiding te stimuleren is het belangrijk dat bezoekers weten waar de rondleiding 

over gaat. De rondleider zal de rondleiding structureren en de rode draad bewaken. 

2.2.1 BESCHRIJVING PARTICIPERENDE OBSERVATIE  

Op 20 april 2017 is in het kader van dit onderzoek een rondleiding aan groep 3 bij het Centraal Museum 

geobserveerd. De groep werd in tweeën gesplitst en beide groepen bestonden uit veertien kinderen. 

De rondleiding in het Centraal Museum wordt gegeven aan de hand van de I ASK methode. Het museum is op de 

dag van observeren open voor publiek. De bezoekers mogen hun jassen ophangen en nemen daarna plaats op 

een bank in de garderobe. De rondleiders heten de bezoekers welkom en stellen zichzelf voor. Zij beginnen met 

de vraag: ‘Hebben jullie het in de klas over het museum gehad? Steek je vinger maar omhoog als je er nog iets 

over weet!’, waarop de bezoekers reageren. Zo worden tevens op een gemakkelijke manier de regels besproken 

en wordt het zelfs ervaren; de bezoekers mogen in hun handen wrijven en leren zo over wat zweet doet met het 

kunstwerk en waarom zij het niet mogen aanraken. Ook krijgen de bezoekers te horen wat zij gaan doen in het 

museum.   

                                                                 

 

83 Ibidem, p 21. 
84 Ibidem, p 23. 
85 Ibidem, p 25. 
86 Ibidem, p 29. 
87 J. Whitlau, educatief medewerker Joods Cultureel Kwartier geïnterviewd door M. Klemkerk op 19 april 2017. 
88 P. Katzenstein, I. Koster, I ASK. Methode & Handboek bij training. (Amsterdam: Uitgeverij Joods Historisch Museum, 2014), 30. 



19 
 

 

Tijdens de rondleiding krijgen de bezoekers in de verschillende zalen eerst informatie over de zaal waar zij zich in 

bevinden en over “Verzamelen”, het thema van de rondleiding. In deze inleiding worden ook verschillende 

kennisvragen gesteld zoals: ‘Wie weet wat een verzameling is?’ De antwoorden van de bezoekers worden 

samengevat en zo wordt de definitie van verzamelen gevormd.  

Daarna krijgen de bezoekers naar aanleiding van een kennisvraag een doe-opdracht. Aan de bezoekers wordt 

gevraagd wie de baas is van het museum, de bezoekers roepen ‘de directeur!’ De rondleider vraagt hoe de 

directeur loopt, de bezoekers doen het voor. De rondleider bevestigt de bezoekers en vertelt dat zij op die 

manier door de zaal mogen lopen. De rondleider geeft de opdracht: ‘Loop maar als een directeur achter mij aan 

en kijk goed naar de kunst die we hier hebben. Zoek een kunstwerk dat je heel mooi vindt en in je eigen museum 

zou willen ophangen.’ Daarna wordt het kunstwerk besproken met de bezoekers, zij mogen vertellen welk 

schilderij zij mooi of niet mooi vinden en waarom, op de antwoorden wordt doorgevraagd. De bezoekers leren 

daardoor hun mening onderbouwen. Ook worden vragen gesteld zoals: ‘Kan je zien hoe de kunstenaar het werk 

heeft gemaakt?’ Op basis van deze associaties wordt informatie gegeven. Als laatst krijgen de bezoekers een 

schetsboekje, zij mogen een kunstwerk uitzoeken in de zaal en die gedeeltelijk natekenen. Ondertussen vraagt 

de rondleider wat er wordt getekend.  

De rondleiding eindigt op zaal, bezoekers krijgen de opdracht om hun tekening aan de docent te geven en 

daarmee is de rondleiding beëindigd.  

2.2.2 ANALYSE VAN DE RONDLEIDING 

De interactieve rondleidingen en interviews zijn geanalyseerd om de elementen van de interactieve rondleiding 

te kunnen beschrijven, er kwamen een aantal elementen naar voren: 

Vragen stellen: tijdens het vragen stellen is het belangrijk om te vragen naar de belevingswereld. Door 

belevingsvragen te stellen als: “Wat zie je?” of “Welk gevoel roept dit bij je op?” krijgt de bezoeker de ruimte om 

te kijken en te vertellen. Er worden ook kennisvragen gesteld, waardoor kennis kan worden overgedragen. 

Kijken: de eerste vraag is vaak een kijk-opdracht, bijvoorbeeld: “Wat zie je?” De directe associaties van de 

bezoeker maken zichtbaar waar de interesses van de bezoeker liggen en wat het kennisniveau is. Daar kan de 

rondleider de rest van de rondleiding bij aansluiten.  

Actief luisteren/doorvragen: om zichtbaar te maken wat er leeft bij de bezoeker moet actief geluisterd worden. 

Dit is ook belangrijk om emoties, ervaringen en verhalen de ruimte te geven, daardoor kunnen bezoekers meer 

open staan voor de rest van de verhalen.89 

Attitude/open houding: de rondleider heeft de gehele rondleiding een warme- en open houding, dat inspireert 

bezoekers waardoor zij ook hun ideeën en associaties durven te delen.  

Overdragen: tijdens de rondleiding wordt er kennis overgedragen, daardoor leren de bezoekers over de historie 

en het gebruik van de collectie. De rondleiding is vaak gericht op een thema, dit thema is de leidraad van de 

rondleiding. Er worden kennisvragen gesteld waardoor bezoekers nieuwe kennis kunnen opdoen. 

Doe-activiteit: bezoekers kunnen kunst door middel van een doe-activiteit ervaren, bijvoorbeeld door middel van 

schetsen of voelen. Bezoekers aanzetten tot het actief bezig zijn met kunst zorgt ervoor dat de kunstwerken 

meer tot leven komen en informatie beter wordt onthouden.  

Reflectie: tijdens de reflectie staat de nieuwe kennis of houding centraal en wordt er gevraagd dit te vergelijken 

met het begin van het museumbezoek. Door de bewustmaking van een verandering zijn bezoekers zich meer 

bewust van hun houding en is er meer kans op openheid. 
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2.3 VILLASOFIE IN VILLA ZEBRA  

Villa Zebra is een educatieve instelling gericht op kinderen van drie tot en met twaalf jaar oud. Villa Zebra wordt 

ook wel een kunstlaboratorium genoemd, het gaat namelijk niet alleen om kijken maar vooral om ontdekken.  

Ieder jaar formuleert Villa Zebra speerpunten en bekijkt waar zij de nadruk op willen leggen. Tijdens de aanvraag 

van de afgelopen cultuurplanperiode stond “Met verbeelding kom je overal” centraal. Jolanda Bouman geeft 

aan: ‘Maatschappelijk gezien staat kunst onder druk, veel musea willen laten zien dat kunst goed is voor de 

ontwikkeling van taal en rekenen, maar wij willen waarde blijven hechten aan de intrinsieke waarde van kunst en 

de verbeelding.’ Door kinderen op een interactieve manier in aanraking te laten komen met kunst krijgt het een 

laagdrempelig karakter en kunnen zij een persoonlijke band opbouwen.90 

Samen met het kinderpanel worden er tentoonstellingen en workshops ontwikkeld die aansluiten bij de 

belevingswereld van de kinderen.91 In deze tentoonstellingen is het belangrijk dat de kunstwerken en het 

educatiemateriaal een beroep doen op de verbeelding. Met de in december geopende tentoonstelling “Diep in 

het bos” is een plek gecreëerd waar het ongrijpbare centraal staat, waar vragen blijven bestaan en de fantasie 

vrij spel krijgt. Daarbij is het doel om kinderen het bos op een andere manier te laten ervaren, zodat zij met een 

andere blik naar het bos kijken. 

Beeldende kunst wordt in Villa Zebra gezien als een middel. Kunst stimuleert de nieuwsgierigheid, stelt vragen 

en laat antwoorden open, zorgt voor flexibel denken en maakt het vanzelfsprekende bijzonder. Om kinderen op 

een unieke wijze kunst te laten ervaren, kan je hen vertragen. Op deze manier krijgen zij meer tijd om kunst te 

onderzoeken. Daarbij kan door interactie hun verbeelding worden aangezet.92 In Villa Zebra draait het om het 

ontdekken van jezelf, de ander en de wereld door middel van kunst.93 Kunst kan kinderen helpen om de 

werkelijkheid te begrijpen. Als er goed wordt gekeken, wordt er meer gezien en wordt de werkelijkheid groter. 

De Villasofie 

De Villasofie heeft vijf kernbegrippen: verwondering, open houding, creativiteit, onderzoek en vragen stellen.94 

Tijdens de uitvoering van de Villasofie worden meerdere kanten belicht, wordt niks als vanzelfsprekend 

aangenomen en wordt er kritisch gekeken. Volgens Jolanda Bouman zit de kracht van de Villasofie in het hebben 

van een open houding, het kunnen omgaan met een veranderende wereld, ook al wordt je met andere dingen 

geconfronteerd, steeds weer mogelijkheden ontdekken en steeds weer op een andere manier kunnen denken 

en reageren.95 

Kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig en zijn veel bezig met ontdekken en ervaren. Dit is de manier waarop 

zij leren.96 De Villasofie is een vraaggerichte methode, er wordt veel gevraagd en weinig antwoord gegeven. De 

rondleider heeft een onderzoekende houding en stelt verschillende soorten open vragen. Met het stellen van 

open vragen kan er worden ingespeeld op de verbeelding en dat kan leiden tot een uitleg of een verhaal. Vragen 

stellen helpt een gesprek op gang te brengen en kan leiden tot nieuwsgierigheid en het willen ontdekken van de 

betekenissen.97 Samen betekenissen of verhalen ontdekken staat centraal, kunsthistorische informatie wordt 

                                                                 

 

90 J. Bouman, projectleider tentoonstelling Villa Zebra geïnterviewd door M. Klemkerk op 14 april 2017. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
93 F. Wartna, De strepen van de Gibra. (Rotterdam: Uitgeverij Villa Zebra, 2012), 11. 
94 J. Bouman, projectleider tentoonstelling Villa Zebra geïnterviewd door M. Klemkerk op 14 april 2017. 
95 Ibidem. 
96 F. Wartna, De strepen van de Gibra. (Rotterdam: Uitgeverij: Villa Zebra, 2012), 11. 
97 Ibidem, p 28. 
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niet doorgegeven. In Villa Zebra wordt zoveel mogelijk nadruk op de bezoeker gelegd waarbij kunst een middel 

is.98   

Tijdens de rondleiding is de groepsdynamiek een belangrijke factor. Jolanda Bouman zegt hierover: ‘Als individu 

sta je alleen in het museum, met je eigen context, cultuur en ervaringen, maar iedereen is anders en dat ontdek 

je door met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld tijdens een interactieve rondleiding.’99 Een individu kan 

genieten van kunst en vele gedachtes, gevoelens en associaties hebben, maar er worden geen nieuwe inzichten 

ontdekt. Tijdens een interactieve rondleiding komt men met elkaar in contact en worden er linken gelegd en 

inzichten gedeeld door verhalen en kennis met elkaar te delen. Men kan op die manier binnen en buiten zijn 

eigen context naar een kunstwerk kijken. Het onder woorden brengen van eigen ideeën leidt tevens tot meer 

betekenissen en informatie wordt beter onthouden.100   

2.3.1 BESCHRIJVING PARTICIPERENDE OBSERVATIE  

Op 14 april 2017 is in het kader van dit onderzoek een rondleiding aan groep 6 bij Villa Zebra geobserveerd. De 

groep werd in tweeën gesplitst en beide groepen bestonden uit elf kinderen. 

De rondleiding bij Villa Zebra begint met het welkom heten van de groep, er wordt geprobeerd goed contact te 

leggen en een informele sfeer te creëren. De rondleiders worden voorgesteld en Villa Zebra, de tentoonstelling 

en de regels worden besproken. Tevens wordt er gevraagd naar de eerdere ervaringen in Villa Zebra. De 

rondleiding vindt plaats in de tentoonstelling “Diep in het bos” en begint bij de vuurplaats. Daar worden eerdere 

ervaringen in het bos met elkaar besproken. De rondleider vraagt veel aan de bezoekers, ‘Wie is er al eens in het 

bos geweest, wat heb je daar gedaan en hoe was dat?’ en vraagt daarna even door op het antwoord tot iemand 

anders de beurt krijgt. De rondleider geeft de bezoekers veel bevestiging door antwoorden te herhalen en door 

te vragen.  

Tijdens de rondleiding neemt de rondleider een onderzoekende houding aan. Bij elk kunstwerk wordt begonnen 

met een kijkvraag: ‘Ik wil jullie vragen op de grond te zitten, we gaan kijken naar dit schilderij. Ik geef jullie een 

minuut te tijd, want als je goed kijkt, kan je heel veel ontdekken.’ Het schilderij wordt ook ontdekt door 

zintuiglijke vragen: ‘Stel je voor: dit is een scene uit een film, wat voor geluiden horen hierbij? Kan je dat na 

doen?’ Ook wordt er veel doorgevraagd waarbij bezoekers moeten onderbouwen waarom zij iets vinden.  

Tevens wordt er twee keer een doe-activiteit ingezet, bij van de regen in de drup van Wietse Eeken en 

WANDERLAND van Anouk Griffioen mogen zij een toneelstuk spelen of zelf een verhaal vertellen: ‘Stel je voor, je 

bent in het bos en je komt dit figuur tegen, wie kan die situatie naspelen?’ Na afloop wordt er met elkaar over 

het toneelstuk gesproken, ‘Wat vinden jullie er van en waarom?’ 

De rondleiding van Villa Zebra sluit altijd af met een workshop, in deze workshop kunnen bezoekers de verhalen 

die zij in de tentoonstelling hebben bedacht uiten en uitbreiden.  

2.3.2 ANALYSE VAN DE RONDLEIDING 

Bij het analyseren van de interactieve rondleiding en de interviews kwamen een aantal elementen van de 

interactieve rondleiding naar voren: 
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Open vragen stellen: dit stimuleert het geven van meningen en het delen van ervaringen.101 Met het stellen van 

open vragen kan er worden ingespeeld op de verbeelding en dat kan leiden tot een uitleg of een verhaal. Er zijn 

verschillende soorten open vragen:102 

- Reflectie vragen: er komt een verduidelijking van het antwoord, “Wat bedoel je met?”, “Waarom?” 

- Zintuigelijke vraag:  het ontdekken door zintuigen, “Wat zie je”, “Wat hoor je?”, “Wat voel je?” 

- Hypothesevragen: deze vragen doen een beroep op de fantasie en verbeelding, “Wat denk je dat er gebeurt?”, 

“Wat gebeurt er hierna?” of “Hoe komt dat denk je?” Door deze verschillende vragen te blijven stellen kan er een 

verhaal worden bedacht.  

Een kijkopdracht: wordt vaak als eerste opdracht gegeven voordat het kunstwerk wordt besproken. Met een 

kijkopdracht worden bezoekers gestimuleerd om goed te kijken en krijgen zij direct een actieve houding in plaats 

van een passieve houding.103 

Ervaringen delen: ervaringen kunnen gedeeld worden, door in het geval van het thema “Diep in het bos”, vragen 

te stellen als: “Wie is er al eens in het bos geweest, wat heb je daar gedaan en hoe was dat?” Hierdoor kunnen 

de verhalen over de kunstwerken beter aansluiten bij de belevingswereld en het persoonlijke leven van de 

bezoekers. Kunst kan over henzelf gaan. 

Doorvragen: het is belangrijk om te vragen waarom bezoekers iets vinden en of zij hun mening kunnen 

onderbouwen. Tijdens de rondleiding worden er veel vragen gesteld als: “Waarom vind je dat?” Door te 

herhalen en dóór te vragen, worden bezoekers bevestigd in hun gedachtegang en leren ze wederom dat het niet 

fout is om zelf iets te bedenken. Men leert dan om verder na te denken en te onderbouwen. Daarop kan een 

gesprek worden  gestart, “Snap je wat hij zegt, ben je het met hem eens, of zie je dat anders?”  

Positieve feedback geven: het geven van bevestiging is heel belangrijk, hoe gek het verhaal ook is. Zo worden 

bezoekers gestimuleerd om meer te vertellen. Hier zijn verschillende vormen voor, bijvoorbeeld verbaal door te 

herhalen of non-verbaal door belangstelling te tonen door te knikken of lachen.104  

Open houding: er werd goed contact gelegd met de bezoekers. Dat is goed want de eerste kennismaking zet de 

toon.105 De rondleiders werden voorgesteld, er werd gevraagd of bezoekers hier al eerder waren geweest, wat 

hun eerdere ervaringen zijn met het thema en er werd al snel naar meningen gevraagd, wat ervoor zorgt dat 

bezoekers het gevoel hebben dat zij hun mening mogen geven.  

Eigen mening geven: als de rondleider actief mee doet in het onderzoekende proces, door bijvoorbeeld te 

zeggen wat hun eigen associatie is, wordt aangegeven dat het hebben van een eigen associatie goed is. Maar 

een eigen associatie kan alleen worden gegeven op het juiste moment en op de juiste manier. Een persoonlijke 

mening mag niet worden vertelt alsof het de waarheid is, de woordkeuze is hierbij van belang.  

Doe-activiteit: tijdens de rondleiding mochten de bezoekers zelf een toneelstukje bedenken bij de kunstwerken. 

De rondleider stelde de vraag: ‘Wat zou je doen als je dit beeld zou tegenkomen in het bos, wie kan dat 

uitbeelden?’ Door uit te beelden kunnen zij zich goed inleven in het beeld en leren ze goed kijken.106  

Reflecteren en samenvatten: tijdens de workshop aan het eind van de rondleiding worden de verhalen die 

bedacht zijn in de rondleiding besproken en geuit door middel van creatieve activiteiten. Dit kan gezien worden 

als een reflectiemoment.  

2.4 DEELCONCLUSIE VRAAG 1 

Met behulp van interviews en de observaties van drie verschillende rondleidingmethodes zijn er verschillende 

elementen van de interactieve rondleiding onderscheiden. Daarmee kan antwoord worden gegeven op 

deelvraag 1: “Uit welke elementen bestaat een interactieve rondleiding?” Ondanks het feit dat elke rondleiding 

                                                                 

 

101 G. De Groot, coördinator educatieve projecten Groninger Museum en initiatiefnemer van het alzheimer project in Groninger Museum geïnterviewd door M. Klemkerk op 11 april 2017. 
102 F. Wartna, De strepen van de Gibra. (Rotterdam: Uitgeverij: Villa Zebra, 2012), 31. 
103 Ibidem. 
104 J. Bouman, projectleider tentoonstelling Villa Zebra geïnterviewd door M. Klemkerk op 14 april 2017. 
105 M. B. Meijering, deskundige op het gebied van interactieve rondleidingen geïnterviewd door M. Klemkerk op 11 april 2017. 
106 G. De Groot, coördinator educatieve projecten Groninger Museum en initiatiefnemer van het alzheimer project in Groninger Museum geïnterviewd door M. Klemkerk op 11 april 2017. 
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een ander doel en werkwijze heeft, komen zij toch met veel elementen overeen. Hoewel er verschillende 

elementen zijn onderscheiden, kan het zijn dat tijdens de observaties niet alle elementen zijn gezien, waardoor 

deze elementen niet zijn opgenomen. De volgende elementen zijn na het uitvoeren van een analyse 

onderscheiden: 

Vragen stellen: het stellen van open vragen stimuleert het geven van meningen en associaties. Door prikkelende 

vragen komen verhalen en ervaringen naar boven en komen de objecten tot leven. Met een open vraag kan er 

worden ingespeeld op de beleving, dat kan leiden tot het creëren van een verhaal.  

Kijken: de eerste vraag tijdens de rondleiding zet de bezoekers aan tot het goed bekijken van een kunstwerk. 

Hierdoor komen zij direct in een actieve modus terecht en wordt door persoonlijke associaties zichtbaar waar de 

bezoeker zijn interesse ligt en wat zijn kennisniveau is. Daar kan de rondleider bij aansluiten. Er worden vragen 

gesteld als: “Kijk eerst even goed, wat zie je allemaal?”  

Ervaringen delen: het delen van eigen ervaringen staat centraal. Door het stellen van vragen kunnen bezoekers 

hun ervaringen delen. Dat kan ervoor zorgen dat kunst beter aansluit bij hun persoonlijke leven. 

Doorvragen en actief luisteren: tijdens het vragen stellen moet de rondleider oprecht nieuwsgierig zijn en actief 

luisteren naar het verhaal van de bezoeker, daardoor kan er doorgevraagd worden. Bezoekers krijgen zo de kans 

om hun verhaal te onderbouwen. Hierdoor wordt zichtbaar wat er leeft en krijgen emoties, ervaringen en 

verhalen van de bezoekers nog meer ruimte. Elke bezoeker moet het gevoel krijgen dat zij gehoord worden, 

door non-verbale en verbale communicatie. 

Positieve feedback geven: elke bijdrage wordt gewaardeerd en bevestigd. Dit bevordert de openheid van de 

groep. Als iemand zijn persoonlijke verhaal durft te vertellen wordt dit aangemoedigd door dóór te vragen, te 

herhalen of door non-verbale communicatie zoals knikken of lachen.  

Open houding: de rondleiders hadden in alle gevallen een open houding. Door het goede en warme contact van 

de rondleider werd een laagdrempelige sfeer gecreëerd. Deze sfeer stelt bezoekers in staat om op een 

interactieve en persoonlijke wijze om te gaan met kunst, zij durven door de open houding ideeën en associaties 

te delen.  

Overdragen: door het overdragen van kennis op relevante momenten kan de bezoeker in zijn verhaal worden 

bevestigd of kan een gesprek worden verdiept. Dit kan bezoekers nieuwsgieriger maken waardoor er meer 

gevraagd en verteld kan worden. Bezoekers krijgen zo de kans om nieuwe informatie en ervaringen toe te 

voegen. Dit kan ook bijdragen aan kunstwaardering. De volgorde is erg belangrijk, bezoekers krijgen eerst zelf de 

kans om kunst te ontdekken, daarna kan er informatie worden gedeeld.  

Eigen mening geven: de rondleider neemt actief deel aan het onderzoeksproces, zij delen hun eigen ervaringen, 

verhalen en associaties. Op deze manier kan er een voorbeeld worden gegeven en kan de groep dit voorbeeld 

volgen, dit zorgt er tevens voor dat de rondleider deelneemt in het gesprek. Hier moet echter voorzichtig mee 

worden omgegaan, een ervaring, verhaal of associatie van de rondleider mag nooit worden verteld als de 

waarheid. 

Doe-activiteit: een doe-activiteit kan worden ingezet om kunst te ontdekken en te ervaren. Het kan zijn dat dit 

een bepaalde kijkopdracht is, zoals schetsen of kleien, of dat kunst kan worden ervaren door geur of voelen. Bij 

de jongere bezoekers kan een toneelstukje worden ingezet. Door goed naar een kunstwerk te kijken en zich in te 

leven kunnen zij bijvoorbeeld de voorstelling van het kunstwerk nadoen.  

Reflecteren en samenvatten: het reflecteren na afloop van de rondleiding is belangrijk om bezoekers bewust te 

maken van de verandering in kennis en hun houding. Door bewustzijn te creëren is er meer kans op openheid. 

Samenvatten is belangrijk om nieuwe betekenissen te verkrijgen en een bepaalde structuur aan te bieden. 

Associëren, interpreteren en Verbinden: deze drie aspecten worden hierboven niet als element beschreven, alle 

omschreven elementen maken interpreteren, associëren en verbinden mogelijk. Door het stellen van vragen 

worden bezoekers geactiveerd, terwijl het kijken naar kunst hen helpt om te interpreteren, verbinden en eigen 

associaties te maken en het overdragen van informatie zorgt voor meerdere invalshoeken.  Zij kunnen hierdoor 

de kunstwerken verbinden met hun persoonlijke leven, waardoor informatie en kunstwerken herinneringen 
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kunnen oproepen bij bezoekers. 

Omdat deze aspecten voortkomen uit al deze elementen en de elementen allemaal nodig zijn om interpreten, 

associëren en verbinden mogelijk te maken, worden deze aspecten in de rest van het onderzoek niet apart 

beschreven.  

Groepsdynamiek: bij alle methodes en elementen geldt dat groepsdynamiek een belangrijke factor is. Het samen 

ontdekken van kunst zorgt ervoor dat meerdere inzichten met elkaar gedeeld kunnen worden. Hierdoor kan er 

meer kennis worden opgedaan. Niet alleen eigen contexten, culturen en ervaringen kunnen gedeeld worden, 

maar er kan ook kennis worden opgedaan over andere mensen.107 Het horen van anderen hun ideeën en het 

onder woorden brengen van eigen associaties en inzichten, zorgt ervoor dat nieuwe inzichten worden opgedaan 

en informatie beter wordt onthouden.108 Hierdoor kan een kunstwerk op meerdere manieren bekeken worden. 

Er kan worden ingehaakt op verschillende antwoorden en vragen, waardoor samen het kunstwerk kan worden 

ontdekt en verschillende linken kunnen worden gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DE BEZOEKERSSEGMENTEN 

In dit hoofdstuk worden de bezoekerssegmenten toegelicht, daarbij staat het doel van hun bezoek en houding 

centraal. De toelichting bestaat uit een theoretische onderbouwing en uit eigen conclusies. Daarmee wordt 

antwoord gegeven op deelvraag 3: “Welke individuele bezoekerssegmenten zijn er?”, deelvraag 4: “Hoe 

bezoeken deze individuele bezoekerssegmenten een kunstmuseum?” en deelvraag 5: “Voor welke 

bezoekerssegmenten is storymaking toepasbaar?” 

                                                                 

 

107 J. Bouman, projectleider tentoonstelling Villa Zebra geïnterviewd door M. Klemkerk op 14 april 2017. 
108 Naturalis, ‘Van overdracht naar interactie’  (leiden, 2010), 7.  http://blog.ncbnaturalis.nl/wp-content/uploads/2011/04/Deelrapport-Overdracht.pdf, geraadpleegd 8 maart 2017. 
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3.1 SEGMENTATIEMETHODES 

Lange tijd heeft het verzamelen en presenteren van objecten en het overbrengen van kennis in het museum 

centraal gestaan. Tegenwoordig wordt het belangrijk gevonden dat bezoekers door middel van verhalen 

verbintenissen aan kunnen gaan met verschillende tijden. De manier waarop objecten worden gepresenteerd 

moet de bezoeker in staat stellen om te participeren in het proces van object naar artefact. Dit is een proces 

waarbij het object zijn betekenis verkrijgt. Dat zorgt ervoor dat de bezoeker een emotionele verbintenis aan kan 

gaan met het object.109 Het aansluiten bij al deze verschillende mensen is een lastige taak. Om toch aansluiting 

te kunnen vinden bij de bezoekers, kunnen zij worden gesegmenteerd: het verdelen van bezoekersgroepen met 

specifieke kernmerken.  

Om bezoekers te segmenteren worden verschillende manieren gekozen: geografische segmentatie(locatie, 

woonplaats), demografische segmentatie (geslacht en leeftijd), sociaaleconomische segmentatie (beroep, 

opleiding en inkomen) en gedragssegmentatie (gebruiksfrequentie, mate van gebruik). De laatste jaren wordt er 

ook steeds meer gewerkt met psychosociale motieven (de beweegredenen van mensen, diepere wensen, 

gevoelens en de intrinsieke motivaties). 110 Er zijn verschillende segmentatiemethodes die gebruikt worden in de 

museumwereld, voor dit onderzoek is Kolb op het gebied van leerstijlen, Motivaction op het gebied van 

levensstijl en Falk gericht op de identiteit van de bezoeker onderzocht.  

3.1.1 KOLB 

Kolb heeft onderzoek gedaan naar verschillende manieren van leren. Hij gaat ervan uit dat ervaringen een grote 

rol spelen in het leerproces. Hij ziet leren tevens als een sociaal proces dat in verschillende situaties kan 

floreren.111 De leertheorie van Kolb segmenteert bezoekers op basis van hun leerstijlen. Mensen verschillen in 

de manier waarop zij leren, door deze manieren te onderzoeken concludeerde Kolb dat er vier leerstijlen kunnen 

worden onderscheiden. Ieder mens combineert meerdere leerstijlen, met vaak één duidelijke voorkeursstijl.112 

De volgende leerstijlen heeft Kolb beschreven:  

- Doener: actief, intuïtief, fantasie, voorstellingsvermogen, ideeën tot actie brengen, opdrachten die 
leiden tot nieuwe ervaring, actie, kansen, risico, emotie en inleven.  

- Denker: onderzoeken en testen, feiten en begrippen, verhaal doorgronden, logische samenhang en 
precisie.  

- Dromer: voorstellingsvermogen, invalshoeken, persoonlijke betekenis, kijken en denken, persoonlijke 
verhalen, fantaseren, associatieve benadering, observatie ervaring.  

- Beslisser: pragmatisch, gericht op de praktijk, houdt van kijkopdrachten, praktische hands-on 
presentatie, probleemoplossend, praktische vertaling, , betekenisgeving.  

 

Deze segmentatie wordt de laatste jaren steeds vaker in musea gebruikt bij de opzet van een museale 

presentatie. Kolb onderscheidt bezoekers op basis van hun leerstijl, dit zegt veel over hoe verschillende 

bezoekers het beste leren in musea en wat voor inhoud, attitude en sfeer daarbij nodig is. Door de sfeer, 

vormgeving én de informatievoorziening aan te passen aan de wensen van een bepaalde leerstijl, kan deze 

leerstijl beter worden aangesproken. Echter wijdt Kolb naar mijn mening te weinig uit over de intrinsieke 

                                                                 

 

109 A. Wong, ‘’The whole story, and then some: ‘digital storytelling’ in evolving museum practice’’ (versie 31 januari 2015), http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-whole-
story-and-then-some-digital-storytelling-in-evolving-museum-practice/, geraadpleegd 4 februari 2017. 
110 M. Linthorst, ‘’Segmentatie of personalisatie: that’s the question!’’ (versie 10 december 2010), https://www.frankwatching.com/archive/2010/12/10/segmentatie-of-personalisatie-

thats-the-question/, geraadpleegd  14 april 2017. 
111 E. Hoogstraat en A. Vels Heijn, De leertheorie van Kolb in het museum. (Amsterdam: Uitgeverij Museumvereniging, 2006), 3. 
112 Ibidem, p 9.   

http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-whole-story-and-then-some-digital-storytelling-in-evolving-museum-practice/
http://mw2015.museumsandtheweb.com/paper/the-whole-story-and-then-some-digital-storytelling-in-evolving-museum-practice/
https://www.frankwatching.com/archive/2010/12/10/segmentatie-of-personalisatie-thats-the-question/
https://www.frankwatching.com/archive/2010/12/10/segmentatie-of-personalisatie-thats-the-question/
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motivatie of de wijze waarop bezoekers een museum bezoeken. Daarom is Kolb niet geschikt voor dit 

onderzoek.  

3.1.2 MOTIVACTION 

Motivaction segmenteert doelgroepen op basis van hun levensstijl. Het Nederlandse marketingbureau verdeelt 

de samenleving niet op traditionele manier, door middel van bijvoorbeeld leeftijd en geslacht, maar kijkt naar de 

economische gesteldheid en hun kernwaarden. De samenleving wordt enerzijds ingedeeld in economische 

groepen, met een lage, midden en hoge status. Anderzijds worden de kernwaarden uiteengezet: de traditionele 

waarde (behouden), moderne waarde (bezitten en verwennen) en de postmoderne waarde (ontplooien en 

beleven). Zij segmenteren daar acht verschillende doelgroepen uit.113 114 

- De traditionele burgerij: een autoriteitsgevoelige groep die vooral gericht is op het gezin. Ze zijn 

conservatief en zuinig. Dagjes uit worden gewijd aan cultuurhistorische plekken zoals een kasteel. 

- Moderne burgerij: bestaat uit statusgevoelige mensen die behoudend zijn en op zichzelf gericht. Ze 

bezoeken liever een pretpark dan een museum. 

- Gemak georiënteerden: is een impulsieve, op comfort gerichte groep. Ze kijken liever televisie dan dat 

zij een museum bezoeken. 

- Nieuwe conservatieven: zijn hiërarchie- en statusgericht. Met een cultureel uitje willen zij hun elitaire 

sociale status bevestigen. 

- Kosmopolieten: zijn erg cultureel aangelegd, ook wel wereldburgers genoemd. Ze zijn erg leergierig en 

geïnteresseerd in kunst en cultuur, daarbij worden cross-overs gewaardeerd. 

- Opwaarts mobielen: zijn statusgevoelige mensen die graag carrière willen maken. In hun vrije tijd 

zoeken zij activiteiten met spanningen en prikkels. Als zij deelnemen aan culturele activiteiten is dit in 

de vorm van populaire cultuur en concurreert het met andere vrijetijdsbestedingen.   

- Post-materialisten: zijn idealistische mensen waarvoor ontwikkeling en participatie belangrijk zijn. Ze 

zijn graag creatief bezig en bezoeken regelmatig theaters en filmhuizen. 

- Postmoderne-hedonisten: zijn op zoek naar belevingen en nieuwe impulsen waarbij ze de massa willen 

mijden. Ze zijn erg impulsief en op zoek naar uitdagingen en vooral geïnteresseerd in populaire cultuur. 

Dankzij Motivaction kunnen musea inzicht krijgen in de motivaties van de bezoekers, zodat zij beter bij hen 

kunnen aansluiten. Ze hebben inzicht in de behoeften van de nieuwe doelgroepen en kunnen daar hun content, 

vormgeving en teksten op aan laten sluiten. Motivaction gaat voornamelijk uit van groepen mensen die worden 

ingedeeld op inkomen, baan en levensstijl. Dat is naar mijn mening niet alomvattend omdat niet iedereen met 

hetzelfde inkomen op dezelfde manier een museum bezoekt. Motivaction wijdt weinig uit over wat bezoekers 

willen doen in het museum, wat zij willen zien, hoe zij het museum bezoeken of waarom. Daarom is Motivaction 

niet geschikt voor dit onderzoek. 

 

 

3.1.3 FALK 

John Falk ontwikkelde zijn bezoekerssegmentatieschema omdat hij wilde begrijpen waarom mensen naar het 

museum gaan, wat ze daar doen en welke betekenissen zij daaruit ontleden. Om bezoekers te begrijpen 

                                                                 

 

113 Motivaction, ‘’Segmentatieonderzoek’’, https://www.motivaction.nl/onderzoek/doelgroep-en-segmentatie/segmentatie, geraadpleegd 9 april 2017. 
114 Motivaction, Een brede kijk op de belangstelling voor kunst en cultuur – een eerste verkenning. (Leiden, 2007), 6. 

https://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Wat_Wil_Leiden_/Cultuuur071/Publicaties/Motivaction.pdf, geraadpleegd 18 mei 2017. 

https://www.motivaction.nl/onderzoek/doelgroep-en-segmentatie/segmentatie
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construeerde hij een identiteit. Hij beweert echter niet dat een bezoeker altijd een bepaalde identiteit heeft in 

het museum, bezoekers kunnen daar per bezoek of zelfs tijdens het bezoek in wisselen. Musea spelen een grote 

rol in de beleving van de bezoeker, door goed aan te sluiten bij de identiteit van de bezoeker creëren zij een 

onvergetelijke ervaring.  

Door jarenlang onderzoek te doen naar bezoekersprofielen heeft Falk zeven soorten identiteiten 

onderscheiden.115 De identiteit kan verdeeld worden in twee groepen: de identiteit en de Identiteit. Enerzijds is 

er de Identiteit, afhankelijk van een aantal bepalende factoren: je innerlijke en uiterlijke kenmerken, 

geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en je talent, oftewel jouw culturele achtergrond. Anderzijds is er de 

identiteit die gaat over beslissingen die men dagelijks neemt en die afhangen van een bepaalde tijd of plek. In 

het museum gaat het over de rol die je aanneemt, de identiteit.116 Hoewel ieders ervaring anders is, worden 

bezoekers als volgt gesegmenteerd: 

- Explorer 

- Facilitator 

- Experience Seeker 

- Professional/Hobbyist 

- Recharger 

- Respectful Pilgrims 

- Affinity Seekers  

De verschillende bezoekers worden beïnvloed door goed vormgegeven tentoonstellingen en programma’s. De 

teksten, de rondleider, de audiotour, vormgeving en andere aspecten, zijn allemaal van invloed op de ervaring 

van de bezoeker.117 Tevens is gebleken uit onderzoek van Lynn Dierking en John Falk dat de ervaring sterk wordt 

beïnvloed door de sociale interactie die plaatsvindt in het museum. Hoewel niet alle sociale interactie content 

gericht is, vinden de meeste gesprekken of discussies plaats over het museum. Deze gesprekken zijn van grote 

invloed op de herinnering en de ervaring, en hebben meer invloed dan teksten of objecten zelf. De sociale 

interactie heeft direct of indirect een grote invloed op het personifiëren van een ervaring.118 Een betekenis of 

een herinnering wordt altijd gebaseerd op eerde ervaringen en interesses, daarom is het goed om daar bij aan te 

sluiten als museum.119 

In het museum kunnen bezoekers vaak zelf keuzes maken in wat ze leren. Mensen vinden dat prettig omdat zij 

graag controle willen hebben over hun omgeving. Musea hebben de mogelijkheid om bezoekers keuzes te laten 

maken over wat ze doen, zien en denken, zo kunnen bezoekers hun eigen betekenis geven aan kunstwerken.120 

Als  bezoekers door middel van ervaringen en vrije keuzes, betekenissen kunnen toekennen aan kunstwerken, 

zullen zij meer interesse, motivatie, zelfvertrouwen en plezier krijgen in het ontdekken van kunst.121 Om goed 

aan te sluiten bij bezoekers moet het museum op de hoogte zijn van bezoekers hun motivatie om naar het 

museum te komen. Zodat het museum, zoals wordt gewenst in de 21ste eeuw, een gepersonaliseerde en op 

maat gemaakte ervaring kan bieden.122 Falk wil door zijn onderzoek inzicht krijgen in de intrinsieke motivatie van 

bezoekers, waarom gaan ze naar het museum, wat doen ze daar? Om dit goed te begrijpen construeerde hij 

identiteiten.  

Omdat Falk zijn onderzoek gericht is op het gedrag van bezoekers, is binnen het kader van dit onderzoek 

gekozen voor deze segmentatiemethode. De keuze is hierop gevallen omdat Falk, in tegenstelling tot andere 

                                                                 

 

115 J. H. Falk, Identity and the Museum Visitor Experience. (New York: Uitgeverij Routledge, 2016), 61. 
116 Ibidem, p 54. 
117 Ibidem, p 70. 
118 Ibidem.  
119 Ibidem, p 92. 
120 Ibidem, p 99. 
121 Ibidem, p 99-100. 
122 Ibidem, p 166. 



28 
 

 

segmentatiemethodes, de persoonlijke achtergrond van een museumbezoeker centraal stelt en bekijkt waarom 

zij een museum bezoeken, hoe zij dat doen en wat hun verwachtingen daarbij zijn. Al deze aspecten zorgen 

ervoor dat de bezoeker zich op een bepaalde manier gedraagt in het museum. Als musea een duidelijk beeld 

hebben van hun doelgroepen, kunnen zij door middel van de museumpresentatie, educatie of teksten goed 

aansluiten bij de verschillende segmenten. Deze informatie is nodig om de elementen van de interactieve 

rondleiding te kunnen koppelen aan bezoekers.  

3.2 SEGMENTATIE DOOR FALK 

Falk heeft zoals eerder benoemd zeven verschillende identiteiten onderzocht, waarvan twee nog onderzocht 

worden. Van deze identiteiten heeft Falk onderzoek gedaan naar hun intrinsieke motivatie, hun verwachtingen, 

tentoonstellingswensen en sociale interactie. Kort worden alle zeven identiteiten toegelicht. Daarna wordt 

geconcludeerd waarom storymaking wel of niet bij hen past. De identiteiten waarbij storymaking in mindere 

mate of helemaal niet past, zijn korter beschreven.  

3.2.1 EXPLORERS 

De grootste groep museumbezoekers zijn de Explorers. Explorers zijn niet perse hoogopgeleid, maar waarderen 

goede leerervaringen. Hoewel ze zichzelf vaak zien als een liefhebber van kunst, wetenschap, geschiedenis en 

natuurhistorie zijn ze geen experts.123 Explorers zijn door hun nieuwsgierigheid of interesses gedreven en 

bezoeken het museum om nieuwe dingen te ontdekken. Hun doel is om hun nieuwsgierigheid te stillen.124 Ze 

beschrijven zichzelf als iemand die graag leert en bezoeken het museum omdat het hun eigenbeeld versterkt. Ze 

zijn in het museum op zoek naar interessante objecten, verhalen of ervaringen. Ze verwachten iets te vinden dat 

hun aandacht en nieuwsgierigheid trekt, waardoor ze nieuwe dingen kunnen leren. Wat dat is kunnen zij niet 

altijd benoemen, maar er is altijd wel iets nieuws te ontdekken.  

Explorers lopen het museum in met een globaal idee van wat zij willen zien. Ze beginnen meestal niet bij het 

begin, maar dwalen even rond op zoek naar hetgeen hun aandacht trekt.125 Daardoor is hun route meestal niet 

lineair en voor een buitenstaander soms onlogisch. Tijdens hun route door het museum kijken ze intensief, 

wijzen ze naar objecten en teksten en voeren ze gesprekken met anderen.126  

Ze verwachten dat een museum hen keuzes laat maken, ze waarderen het dan ook niet als een tentoonstelling 

te lineair of voorgeschreven is. Ze zoeken naar tentoonstellingen die rijk zijn aan details en informatie, die hen in 

staat stelt om na te denken, hun nieuwsgierigheid stilt en het ontdekkingsproces begeleid. Ze willen geen kant 

en klare informatie krijgen aangeboden.127 Explorers zijn in het museum op zoek naar ervaringen die aansluiten 

bij hun persoonlijke interesses en nieuwsgierigheid. Hun voorkennis, eerdere ervaringen en interesses zijn 

daarbij belangrijk. Hoewel Explorers graag informatie opdoen door middel van interactieve middelen schrikken 

rondleidingen en audiotours hen af; ze denken dat deze tours te gestructureerd zijn en hun nieuwsgierigheid 

beperken in plaats van assisteren in hun ontdekkingen.128 Mochten deze middelen op flexibele en responsieve 

wijze worden aangeboden, waarbij er rekening kan worden gehouden met de individuele behoeften en 

interesses, kan het hen wel aanspreken.129 Bijvoorbeeld door middel van verschillende versies van een tour.  

                                                                 

 

123 J. H. Falk, Identity and the Museum Visitor Experience. (New York: Uitgeverij Routledge, 2016), 136. 
124 Ibidem, 9 166.  
125 Ibidem, p 155. 
126 Ibidem, p 123. 
127 Ibidem, p 156. 
128 Ibidem, p 156. 
129 J. H. Falk, Identity and the Museum Visitor Experience. (New York: Uitgeverij Routledge, 2016), 156. 
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Bij een tentoonstelling die bij hen in de smaak valt, spenderen ze veel tijd en praten erover met hun sociale 

groep.130 De Explorer vindt het fijn om te delen wat zij hebben gezien, maar willen niet afgeleid worden door 

interesses van anderen.131 Zij zijn gefocust op wat zij zelf interessant vinden en handelen daar in het museum 

naar, door vaak alleen door het museum te lopen.  

De houding van de Explorer is erg geschikt voor storymaking. Zij vinden het prettig om tijdens hun bezoek te 

praten met hun sociale groep, waardoor sociale interactie mogelijk is. Samen kan er over kunst worden gepraat. 

In hoofdstuk 1 is geconcludeerd dat storymaking een vrij proces is, waarin bezoekers hun eigen betekenissen 

kunnen ontdekken, en dat is ook wat de Explorer prettig vindt; zij willen in het museum graag keuzes maken en 

niet precies doen wat is voorgeschreven. Hoewel details en informatie geven maar een klein deel van 

storymaking is, stelt het hen wel in staat om zelf na te denken, prikkelt het hun nieuwsgierigheid en assisteert 

het hun ontdekkingsproces. Dat sluit goed aan bij Explorers want zij zitten niet te wachten op kant en klare 

informatie. Ze zijn bereid om teksten te lezen en een responsieve en flexibele audiotour te volgen, waardoor zij 

gestimuleerd kunnen worden tot storymaking. Zij zetten graag hun eigen kennis en ervaringen in waarmee ze 

connecties en verhalen kunnen maken met kunst. Ze willen graag meer leren, waardoor kennisoverdracht ook 

kan plaatsvinden, zij kunnen daardoor hun horizon verbreden.132 Zij horen ook graag het verhaal en de mening 

van een medewerker van het museum en waarderen interactie met hen.133 Nieuwe technologieën die vrije 

keuze ondersteunen kunnen ook worden ingezet om hen te laten participeren in het proces van storymaking. 

3.2.2 FACILITATORS 

Facilitators zijn frequente museumbezoekers, vaak bezoeken zij verschillende soorten musea. Ze beschikken niet 

altijd kennis over het onderwerp. Het gaat tijdens hun museumbezoek dan ook niet om hun eigen kennis of 

interesses. Het zijn sociaal gemotiveerde bezoekers; hun bezoek draait om het vermaken van anderen uit hun 

sociale groep.134 Ze zijn vaak op bezoek met een familielid, kinderen of vrienden. Facilitators bezoeken het 

museum om diegene met wie ze zijn een leuke dag te bezorgen. Als zij een positieve ervaring hebben opgedaan 

in het museum, dan heeft de Facilitator dat ook.135  

Facilitators worden ingedeeld in twee groepen, de Facilitators Parents en de Facilitator Socializers. De Facilitator 

Parent past zich aan aan zijn kinderen en begeleidt hun bezoek. De Facilitator Socializer bezoekt het museum 

vaak met een vriend en past zich aan aan zijn gezelschap, is de vriend een Explorer dan volgen zij het pad van de 

Explorer.136  

De Facilitator Parent is de grootste groep en zijn vaak ouders of grootouders met hun (klein)kinderen, zij willen 

hun kinderen stimuleren en betrekken bij het bezoek. Ze bezoeken graag het museum, omdat een museum veel 

informatie kan geven over kunst, geschiedenis, natuur of wetenschap en het een leuke en interactieve plek is om 

te leren. Hun doel is daarbij om gezien te worden als een goede ouder.137 De voorkennis, behoeftes en 

interesses van hun kinderen zijn belangrijker dan die van henzelf. Hun eigen voorkennis zetten zij in om hun 

kinderen te begeleiden tijdens het bezoek, zodat zij plezier hebben en kennis kunnen opdoen.138 Door het 

enthousiasme van de kinderen bezoeken zij het museum vaak snel. Ze zijn gefocust op wat hun kinderen zien en 
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interessant vinden. Daar geven zij ook aan toe door bijvoorbeeld kinderen de weg te laten bepalen, daardoor 

wordt er geen lineair pad gevolgd.139  

Omdat Facilitator Parent graag hun kinderen willen vermaken, kunnen zij bediend worden met een hulpmiddel 

waarin wordt uitgelegd hoe zij hun kinderen kunnen helpen. Veel musea hebben familiegidsen, spellen of ander 

educatiemateriaal die zij samen kunnen uitvoeren. In de tentoonstelling letten ze veel op oriëntatiepunten en 

bewegwijzering en zoeken ze naar begrijpelijke teksten die ze makkelijk kunnen vertalen voor hun kinderen. 

De Facilitator Socializers zijn vooral gefocust op het sociale aspect van hun bezoek, ze zijn gericht op wat hun 

metgezel interessant en leuk vindt. Ze hebben de neiging om hun eigen interesses en nieuwsgierigheid op de 

achtergrond te plaatsen, tenzij deze van dienst kan zijn om de interesses van de ander te bevredigen.140 Zij zien 

het museum als een goede plek om vrienden te ontmoeten en daar te lunchen of een wandeling te maken door 

het museum.141 Sociale interactie met hun eigen sociale groep is belangrijk. Bezoekers met een Facilitator 

Socializer motivatie zijn meer gericht op het voeren van gesprekken dan op de tentoonstelling. Het museum 

vormt voor hen een ontmoetingsplek, de tentoonstelling is enkel een rekwisiet.142 Voor de Facilitator Socializer is 

het belangrijk dat er plekken zijn waar ze rustig een conversatie kunnen houden. 

De Facilitator Socializer is, omdat zij vooral voor de gezelligheid het museum bezoeken en daardoor op dat 

moment minder geïnteresseerd zijn in kunst, in mindere mate geschikt voor storymaking. Tevens passen zij zich 

tijdens hun bezoek aan aan hun metgezel. Dit zorgt ervoor dat zij moeilijk te bereiken zijn.  

De Facilitator Parent is geschikt voor storymaking. De sociaal gemotiveerde bezoeker wil hun familielid of kind 

een mooie ervaring bieden. De kinderen van de Facilitator hebben vaak een Explorer houding; zij zijn gedreven 

door nieuwsgierigheid. Met zijn allen gaan zij naar het museum omdat daar op een leuke en interactieve manier 

geleerd kan worden, zij hebben geen voorkeur op welke wijze dit gebeurt. Zij vinden het fijn om sociale 

interactie te hebben en willen hun kinderen graag betrekken bij het bezoek. Vaak gebeurt dit aan de hand van 

een speurtocht of spel die zij samen kunnen uitvoeren, waarin tips zijn opgenomen hoe ouders hun kinderen 

kunnen begeleiden. Storymaking kan hen door middel van vragen stimuleren om samen een verhaal te 

bedenken, dit kan zorgen voor een positieve sociale ervaring. De Facilitator Parent is gefocust op wat hun 

kinderen interessant vinden en willen dat het museum gericht is op het bieden van een goede ervaring. Door 

samen verhalen te maken, komen zij meer te weten over de interesses en ervaringen van hun kinderen en 

krijgen zij de kans om een persoonlijke connectie te maken met kunst. De Facilitator Parent leest veel teksten, 

zodat zij hun kinderen kunnen vertellen wat er te zien is, daardoor kunnen zij ook worden aangezet tot 

storymaking. Zij waarderen het als deze informatie op kindvriendelijke wijze wordt verteld. Ook gaan zij 

interactie aan met museummedewerkers, zij zijn erg tevreden als een museummedewerker hen helpt bij het 

creëren van een leerervaring.  

3.2.3 EXPERIENCE SEEKERS  

Experience Seekers bezoeken onregelmatig een museum. Hun motivatie om musea te bezoeken is vaak omdat 

het museum of de tentoonstelling een goed imago heeft of omdat zij als toerist de omgeving willen 

ontdekken.143  

Tijdens een bezoek willen ze geen expert worden, ze willen simpelweg een mooie ervaring. Dat houdt in dat zij 

het gevoel willen hebben dat zij alles hebben gezien en gedaan. Zij bezoeken het museum voor de hoogtepunten 
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en willen het gebied, gebouw, of de tentoonstelling gezien hebben.144 Experience Seekers zijn in het museum 

om het pronkstuk te vinden. Om hen niet rond te laten dwalen op zoek naar de pronkstukken is bewegwijzering 

erg belangrijk. Een rondleiding waarin de pronkstukken van het museum centraal staan werkt ook goed.145  

De meeste Experience Seekers zijn erg sociaal gericht, een groot deel van hun bezoekersmotivatie bestaat uit 

het hebben van een leuke dag met anderen. Ze worden niet perse gemotiveerd door een onderwerp van het 

museum, maar door het idee op een belangrijke plek te zijn.146 

Een Experience Seeker is in mindere mate geschikt voor storymaking omdat zij tijdens hun bezoek het gevoel 

willen hebben dat zij alles zien en doen. Zij bezoeken het museum alleen om de hoogtepunten te zien en willen 

snel een overzicht van het belangrijkste, te diep op de content ingaan is voor hen irrelevant.  

3.2.4 PROFESSIONALS/HOBBYISTS  

De kleinste groep museumbezoekers bestaat uit Professionals en Hobbyists. De Professionals/Hobbyists zijn 

bezoekers die precies weten wat ze komen doen en hoe zij hun doel gaan bereiken.147 Er is een sterke 

verbintenis tussen hun hobby of professie en het museum. Belangrijke factoren tijdens een bezoek zijn 

voorkennis, ervaring en interesses.148 Tijdens hun bezoek zijn zij doelgericht en laten zij zich meestal niet afleiden 

door andere objecten. Een museumbezoek dan ook niet als een uitje gezien, maar als werk dat verricht moet 

worden.149 Hun behoefte om een museum te bezoeken komt voort uit een behoefte om meer te weten te 

komen over een bepaald onderwerp.150 Het zijn kritische bezoekers die op zoek zijn naar nieuwe ideeën voor 

werk op creatief of intellectueel gebied. Studenten, kunstenaars en academici, verdiepen zich in kunstwerken 

om nieuwe ideeën op te doen voor hun lessen of creativiteit voor nieuwe kunstwerken.151 

Door hun doelgerichtheid bezoeken Professionals/Hobbyists het museum meestal alleen. Het lezen van 

tentoonstellingsteksten doen ze weinig, omdat zij verwachten dat zij de informatie al kennen.152 Van interactieve 

middelen die het museum aanbiedt, zoals rondleidingen, audiotours of brochures, wordt geen gebruikt gemaakt. 

Ze schatten in dat deze te oppervlakkig of simpel zijn. Ze houden het meest van een objectgericht 

tentoonstellingsmodel.  

De Professionals/Hobbyists zijn niet geschikt voor storymaking, zij zijn te doelgericht en laten zich daarbij ook 

niet afleiden door andere kunstwerken  

3.2.5 RECHARGER 

Rechargers hebben geen grote verwachtingen van het museum, maar willen een rustige, mooie plek waar ze 

kunnen relaxen en bij kunnen komen van het drukke dagelijkse leven .153 Vaak bezoeken Rechargers het 

museum om te kijken naar kunstwerken, waardoor ze weer tot zichzelf kunnen komen. De collecties zijn voor 

hen vaak inspiratiebronnen, waardoor zij weer nieuwe energie krijgen.154 Ze hopen in het museum een fijne en 

rustige plek te vinden, waar zij niet gestoord worden door anderen. Een Recharger heeft weinig behoefte aan 

sociale interactie, dit kan zelfs in de weg staan om hun doel te behalen.155 Rechargers zijn mensen die vaak een 
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museum bezoeken. Door hun grote waardering voor de mooie dingen in het leven, hebben zij regelmatig 

voorkennis over de content.  

Rechargers bekijken graag objecten die worden tentoongesteld, dit is echter niet het belangrijkste. Zij lopen 

langs alle interactieve middelen en als een object echt hun aandacht trekt, laten zij hun blik enkel glijden over de 

teksten. Rechargers zijn op zoek naar ervaringen die afhangen van de ruimte en fysieke context van het 

museum. Zij zijn gevoelig voor drukte en de esthetiek van de ruimte. Het plaatsen van bankjes voor 

kunstwerken, weg van de drukte, is voor een Recharger ideaal.  

De Recharger kan geschikt zijn voor storymaking, al komen zij voornamelijk voor de rust. Zij vinden die rust in het 

kijken naar objecten, rustig op een bankje, zonder drukte. Zij willen mentaal en fysiek uitrusten in het museum. 

Om hen in deze behoefte te faciliteren kan storymaking worden ingezet, maar dan zonder sociale interactie, 

door men bijvoorbeeld door middel van teksten en vragen te wijzen op bepaalde aspecten. Storymaking is voor 

hen een logische benadering voor kunst. Zij zijn vaak nieuwsgierig en proberen hun persoonlijke ervaringen te 

verbinden met kunst door lang te kijken naar een kunstwerk. 156 

3.2.6 TWEE NIEUWE SEGMENTEN 

Falk heeft, op basis van de groei van tentoonstellingen en musea die gewijd zijn aan nationale of etnische 

groepen, twee nieuwe segmenten toegevoegd: de Respectful Pilgrims en de Affinity Seekers. Deze twee 

segmenten zijn nog niet volledig onderzocht en daarom is er nog weinig over bekend. Echter maakt een korte 

uitleg van de twee segmenten het beeld van de verschillende segmenten in het museum wel duidelijker.157  

Respectful Pilgrims zijn individuen die het museum bezoeken uit plichtsbesef of eerbetoon aan de tijd of 

personen die in een museum worden gerepresenteerd. Deze bezoekers zijn niet geschikt voor storymaking, zij 

komen uit eerbetoon en hebben niet de behoefte om verhalen te creëren.158 

Affinity Seekers zijn bezoekers die een specifiek museum bezoeken omdat het past bij hun Identiteit. 

Storymaking kan erg geschikt zijn voor de Affinity Seekers. Door middel van storymaking kunnen bezoekers kunst 

een connectie laten maken met hun persoonlijke leven. Voor de toekomst van storymaking in musea is het 

interessant om deze doelgroep en het onderzoek hiernaar in de gaten te houden.159 

3.3 DEELCONCLUSIE VRAAG 3, 4 EN 5 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van het antwoord op deelvraag 3: “Welke individuele 

bezoekerssegmenten zijn er?”, deelvraag 4: “Hoe bezoeken deze individuele bezoekerssegmenten een 

kunstmuseum?” en deelvraag 5: “Voor welke bezoekerssegmenten is storymaking toepasbaar?” 

Falk onderscheidt zeven segmenten in het museum. Elke groep heeft tijdens zijn museumbezoek andere 

verwachtingen, wensen en behoeften. Op basis van hoe zij het museum bezoeken zijn zij ingedeeld in een 

bepaalde groep. Drie van deze segmenten zijn geschikt voor storymaking en twee van de zeven segmenten 

(Respectful Pilgrim en de Affinity Seekers) worden op dit moment nog verder onderzocht. Deze twee segmenten 

en de segmenten die niet geschikt zijn voor storymaking, blijven voor de rest van het onderzoek buiten 

beschouwing. Er zijn drie bezoekerssegmenten geschikt voor storymaking door hun houding tegenover 

informatie en hun gedrag in het museum. Hoewel zij alle drie geschikt zijn voor storymaking zijn het compleet 
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verschillende bezoekerssegmenten. Zo is de Explorer een echte onderzoeker in het museum, de Facilitator 

Parent neemt zijn onderzoekende kinderen mee en wil hen hierbij begeleiden en de Recharger wil graag een 

rustig en ontspannen bezoek. Ondanks dat zij alle drie geschikt zijn voor storymaking, betekend dat dus dat zij 

alle drie op andere een manier benaderd moeten worden.  

In musea is de Explorer een bezoekerssegment die uitermate geschikt is voor storymaking. Op verschillende 

manieren kunnen zij worden aangezet om verhalen te construeren. De Explorer is in het museum erg actief en 

leest teksten of luistert naar een audiotour. Daardoor kunnen zij op verschillende manieren worden bereikt en 

worden aangezet tot storymaking. De Explorer is een ontdekkende bezoeker die graag ondersteund wil worden 

in het nemen van eigen keuzes. Zij wil geen informatie aangeboden krijgen, maar zelf construeren. Storymaking 

stimuleert door middel van vragen en de mogelijkheid om zelf verhalen te construeren het ontdekken van kunst. 

Dat sluit goed aan bij de wil van de Explorer om zelf keuzes te maken. Als een tentoonstelling de 

ontdekkingstocht van de Explorer stimuleert en begeleidt, doen zij een goede ervaring op. Hoewel zij geen kant 

en klare informatie aangeboden willen krijgen, vinden zij het wel fijn om kennis op te doen over objecten. Door 

informatie en details aan te bieden in de vorm van storytelling, kunnen zij met eigen ervaringen verhalen 

inkleuren. Omdat de Explorer het museum op actieve wijze wil bezoeken, kan storymaking ook worden ingezet 

door middel van doe-activiteiten zoals tekenen, voelen of nadoen. Hierbij is sociale interactie erg belangrijk, 

samen kunnen bezoekers kunst ontdekken en verhalen construeren. Door samen te praten over kunst kunnen 

verhalen en inzichten worden gedeeld, op die manier kan er nieuwe kennis ontstaan.  

Samen met zijn (klein)kinderen bezoekt de Facilitator Parent het museum, daarbij is hun enige wens dat de 

kinderen een leuke en leerzame tijd hebben. Het museum kan op verschillende manieren inspelen op deze 

wens. Verschillende elementen kunnen worden ingezet om de kinderen een leuke tijd te bezorgen zoals: doe-

activiteiten en educatiemateriaal in de vorm van doe-boekjes of speurtochten. De Facilitator Parent doet zijn 

best om andere te vermaken en wil een grote rol spelen in de ervaring van zijn kinderen. Zij verwachten dat het 

museum hen hierbij hulpmiddelen (zoals educatiemateriaal) aanbiedt om deze rol aan te nemen. De kinderen 

van de Facilitator Parent hebben meestal een onderzoekende houding, waardoor deze groep enigszins te 

vergelijken is met de Explorer. Kinderen gaan graag op ontdekkingstocht in het museum, zij willen vooral 

ontdekken en onderzoeken en willen zo min mogelijk kant en klare informatie aangeboden krijgen. Storymaking 

kan deze onderzoekende houding stimuleren. Samen kunnen kunstwerken worden bekeken en door middel van 

een tentoonstellingstekst of educatiemateriaal kunnen er vragen worden gesteld en beantwoord. Door de 

vragen samen te beantwoorden kan de band tussen ouder en kind worden versterkt. Ouders kunnen daarbij hun 

eigen kennis inzetten om hun kinderen iets te leren over een bepaald onderwerp. Omdat de kinderen de route 

in het museum bepalen en zij daardoor vaak vluchtig een museum bezoeken, is het van belang dat teksten op 

een kindvriendelijke manier zijn geschreven, zodat de Facilitator Parent deze gemakkelijk en snel kan overdragen 

aan zijn kinderen. Deze teksten worden extra gewaardeerd als ze aanzetten tot sociale interactie.   

De Recharger is in het museum makkelijk te plezieren. Veel meer dan een bankje voor mooie kunstwerken is niet 

nodig. Zij bezoeken graag alleen het museum en zoeken in het museum naar plekken waar ze in stilte kunnen 

genieten van kunst, daarbij vermijden ze sociaal contact. Dat betekent dat storymaking op een rustige en niet 

sociale wijze moet worden ingezet. De mentale en fysieke rust die zij zoeken vinden ze in het kijken naar 

kunstwerken, daardoor doen zij nieuwe energie op. Het kijken naar een geliefd kunstwerk dient als een 

inspiratiebron. Storymaking kan hen hierbij wijzen op nieuwe inzichten, waardoor kunstwerken op verschillende 

manieren kunnen worden bekeken. De Recharger zal tijdens het kijken naar kunstwerken aansluiting proberen 

te vinden met hun persoonlijke leven. Om hen hier toe aan te zetten is het van belang om een simpele aanpak 

van storymaking te kiezen, door bijvoorbeeld een vraag op de muur te zetten, waar bezoekers over na kunnen 

denken. De tekst moet vlakbij het kunstwerk worden geplaatst, want het lezen van teksten is niet iets wat de 

Recharger normaal gesproken snel doet. Een rustige doe-activiteit zoals schetsen kan ook geschikt zijn voor de 

Recharger, zij kunnen hierbij in stilte op actieve wijze genieten en kijken naar kunst. 
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4. STORYMAKING VOOR DE INDIVIDUELE BEZOEKERS 

Om de verschillende elementen van de interactieve rondleidingen aan de individuele bezoekers te kunnen 

koppelen moet eerst worden gekeken hoe deze kunnen worden ingezet voor de individuele bezoeker. Er zijn 
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drie inventarisaties gehouden in kunstmusea om te kijken of en hoe de elementen, benoemd in hoofdstuk 2, 

worden ingezet. Het blijkt dat er al veel interactieve elementen worden ingezet in musea. Helaas gebeurt het 

inzetten van interactieve elementen, waarbij bezoekers zelf kennis en verhalen kunnen construeren, vaak nog 

onbewust. Het bewust inzetten van deze elementen, zodat zij elkaar kunnen versterken, maakt storymaking 

mogelijk. In dit hoofdstuk wordt de inzet van elk element besproken en worden er voorbeelden gegeven hoe dit 

element reeds wordt vormgegeven in musea. Aan het eind van dit hoofdstuk is tabel 1 te vinden waar de 

elementen van storymaking en de drie bezoekerssegmenten die geschikt zijn voor storymaking, aan elkaar 

worden gekoppeld. Dit geeft antwoord op de hoofdvraag: “Welke elementen van storymaking kunnen worden 

ingezet voor individuele bezoekers in kunstmusea?”  

4.1 HET INZETTEN VAN INTERACTIEVE ELEMENTEN 

De interactieve rondleiding maakt storymaking voor bezoekers in groepsverband goed mogelijk. Bezoekers 

krijgen door samen een dialoog te voeren en hun eigen interpretaties en associaties te vertellen de mogelijkheid 

om zelf content te creëren. De elementen die ervoor zorgen dat dit mogelijk is, zijn beschreven in hoofdstuk 2. 

De elementen van de interactieve rondleiding zijn echter gericht op het creëren van verhalen voor bezoekers in 

groepsverband en daardoor minder geschikt voor individuele bezoekers. Om deze elementen geschikt te maken 

voor individuele bezoekers moeten er vormen worden gezocht waarin bezoekers niet afhankelijk zijn van een 

rondleider. Er moeten oplossingen worden gezocht in bijvoorbeeld de tentoonstellingspresentatie, 

tentoonstellingsteksten en educatie. Hoewel hierbij sociale interactie minder regelmatig wordt ingezet, blijft 

interactie tussen bezoekers in het museum erg belangrijk. Bezoekers kunnen met hun gezelschap of andere 

bezoekers in contact gaan. Sociale interactie kan op een persoonlijke manier bezoekers begeleiden, stimuleren 

en motiveren waardoor er wordt gepraat, er contact is en er discussies worden gevoerd tijdens een bezoek.160   

Zoals eerder beschreven zijn er een aantal bezoekerssegmenten geschikt voor storymaking: de Explorer, de 

Facilitator Parent en de Recharger. Hun houding tegenover het zelf creëren van content en de reden van hun 

museumbezoek maakt hen geschikt. De vraag is hoe en of de eerder genoemde elementen uit hoofdstuk 2 

kunnen worden ingezet voor deze verschillende individuele bezoekerssegmenten.  

Vragen stellen: tijdens een interactieve rondleiding worden er specifieke vragen gesteld die niet zozeer gaan 

over kunsthistorische informatie, maar over de persoonlijke betekenis van de bezoeker. Het stellen van vragen is 

van belang om bezoekers de mogelijkheid te geven om te associëren en interpreteren, dat is belangrijk om zelf 

een verhaal te creëren. Het stellen van vragen maakt zichtbaar en duidelijk dat bezoekers een eigen verhaal 

mogen creëren. Dat is erg belangrijk omdat veel bezoeker niet weten dat dit is toegestaan.161 De meeste 

bezoekers komen naar het museum met een nonchalante houding, het samen ontdekken is iets wat gepromoot 

moet worden.162 Om dit te stimuleren zijn begeleidende vragen, en het zichtbaar maken van de mogelijkheid om 

verhalen te construeren, belangrijk.163  

Volgens onderzoeker James Elkins kijkt een bezoeker slechts twee seconden naar een kunstwerk en tien 

seconden naar het tekstbordje, om daarna nog een keer te kijken naar het kunstwerk om de net gelezen 

informatie bevestigd te zien.164 Vragen zorgen ervoor dat bezoekers gerichter gaan kijken, daarmee kunnen zij 

op verschillende aspecten van het kunstwerk gewezen worden. Het kijken naar kunst en het stellen van vragen is 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

                                                                 

 

160 G. De Groot, coördinator educatieve projecten Groninger Museum en initiatiefnemer van het alzheimer project in Groninger Museum geïnterviewd door M. Klemkerk op 11 april 2017. 
161 M. B. Meijering, deskundige op het gebied van interactieve rondleidingen geïnterviewd door M. Klemkerk op 11 april 2017. 
162 H. Tibosch, educatief medewerker Kröller-Müller geïnterviewd door M. Klemkerk op 3 april 2017. 
163 Ibidem. 
164 B. Hofstede, ‘’Hoe je museumbezoek een stil verzet kan zijn’’ (versie 5 november 2016), https://decorrespondent.nl/5404/hoe-je-museumbezoek-een-stil-verzet-kan-

zijn/688672174344-4ca5178a, geraadpleegd 30 april 2017. 
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Er zijn verschillende musea die vragen stellen actief inzetten als element in de tentoonstelling: in het Dordrechts 

Museum worden vragen in een aantal tentoonstellingsteksten gesteld. Bezoekers worden door vragen gewezen 

op bepaalde aspecten van het kunstwerk. Bezoekers bekijken het schilderij daardoor nog eens goed en geven 

door middel van hun kennis en ervaringen antwoord op de vragen. Er zijn vooral veel voorbeelden te vinden van 

educatiemateriaal waarin vragen worden gesteld, zo krijgen bezoekers in het Dordrechts Museum 

educatiemateriaal in de vorm van een koffer aangeboden. Daarin zit een tablet, een schetsboekje en 

verschillend materiaal zoals stofjes en geurpotjes. Bezoekers kunnen op de tablet een kunstwerk kiezen en 

krijgen daarbij een vraag of opdracht te zien. Bij een aantal kunstwerken mogen bezoekers een geurpotje 

openen en wordt er gevraagd bij welk kunstwerk de geur het beste past. Dat laat hen het schilderij beter 

bekijken en bedenken waarom zij deze geur bij een bepaald schilderij vinden horen. 

In het Kröller-Müller Museum kunnen gezinnen gebruik maken van het dobbelspel. Bezoekers krijgen een 

vragenlijst en een dobbelsteen mee. Door te dobbelen krijgen zij opdrachten of vragen zoals: ‘’beeld het beeld 

uit’’. Daardoor moeten bezoekers goed kijken naar de houding van figuren. 

Bezoekers in Villa Zebra krijgen per tentoonstelling een andere vorm van educatiemateriaal mee die bezoekers 

door middel van vragen aanmoedigt zelf een verhaal te creëren. Bij de huidige tentoonstelling ‘’Diep in het bos’’ 

krijgen bezoekers een route mee. Bij verschillende kunstwerken worden specifieke vragen gesteld zoals: ‘’Eens in 

het jaar geeft dit volk een bijzonder feest. Bedenk wat voor een feest dat zal zijn.’’. 

Kijken: het echt kijken naar een kunstwerk zorgt ervoor dat een bezoeker veel meer opmerkt. Men heeft de 

neiging snel na te denken over de betekenis van een kunstwerk, zonder goed te kijken.165 Terwijl juist het kijken 

naar kunst belangrijk is, omdat kunst op die manier een persoonlijke connectie met bezoekers kan aangaan.166 

Kijken wordt door middel van vragen stellen gestimuleerd, daarom kunnen de voorbeelden die genoemd zijn bij 

vragen stellen hierbij als voorbeeld genomen worden. 

Ervaringen delen: het delen van ervaringen draagt ook bij aan het associëren, interpreteren en het creëren van 

een fijne laagdrempelige sfeer. Bezoekers krijgen hierdoor het gevoel dat er geen foute antwoorden zijn. Tijdens 

de rondleiding van Villa Zebra zijn hier voorbeelden van gezien. Zo stelde de rondleider vragen als: “Wie is er al 

eens in het bos geweest, wat heb je daar gedaan en hoe was dat?”. Hoewel bezoekers op verschillende manieren 

aangezet kunnen worden tot het delen van ervaringen met elkaar of er zelf over na kunnen denken, zijn hier 

weinig voorbeelden van te zien in musea. In hoofdstuk 5 zal ik meer aanbevelingen geven.  

Doorvragen en actief luisteren: doorvragen en actief luisteren zorgt ervoor dat bezoekers meer vertellen en leren 

onderbouwen waarom zij iets denken of vinden.167 Tijdens een rondleiding is de rondleider verantwoordelijk om 

door te vragen, hier zijn zij zich van bewust en doen dit actief. Het actief luisteren is nodig om in te springen op 

antwoorden. Het doorvragen zonder rondleider is echter moeilijk. Bezoekers kunnen wel worden gestimuleerd 

om vragen te stellen en door te vragen, maar helaas werkt dit in de praktijk minder goed. Jolanda Bouman geeft 

aan dat veel ouders de vragen van het educatiemateriaal niet altijd serieus oppakken, ze vullen al snel de 

antwoorden in.168 

Het Stedelijk Museum Amsterdam is aan het experimenteren met medewerkers op zaal. Deze medewerkers 

gaan op zaal staan en spreken bezoekers aan. Zij bieden handreikingen voor een gesprek of een opdracht. Zij 

spreken bezoekers aan en begeleiden hen door middel van een vraag of opdracht. Anouk Heesbeen hoopt dat 

                                                                 

 

165 A. Heesbeen, Projectmedewerker Onvergetelijk Stedelijk geïnterviewd door M. Klemkerk op 19 april 2017. 
166 Ibidem. 
167 J. Bouman, projectleider tentoonstelling Villa Zebra geïnterviewd door M. Klemkerk op 14 april 2017. 
168 Ibidem.  
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de gids een schakel wordt tussen de collectie en de bezoekers, en ervoor kan zorgen dat bezoekers met elkaar 

gaan praten en het museum daardoor een soort ontmoetingsplek wordt.169 

Positieve feedback geven: het geven van positieve feedback bevestigd bezoekers in hun verhaal. Het zorgt ervoor 

dat er een open sfeer wordt gecreëerd en bezoekers worden aangemoedigd in het proces van storymaking. Dit 

is een taak voor de rondleider; net als het doorvragen is het geven van positieve feedback lastig door middel van 

een tentoonstellingspresentatie. Het geven van positieve feedback kan echter ook spontaan worden gegeven 

door een metgezel, die de bezoeker aanmoedigt, dit is wel moeilijk te stimuleren. Het persoonlijke contact met 

medewerkers op zaal zoals bij doorvragen en actief luisteren wordt beschreven, zou kunnen worden ingezet om 

positieve feedback te geven.  

Open houding: een open houding van het museum en zijn medewerkers kan ervoor zorgen dat er een 

laagdrempelige sfeer is in het museum, waardoor bezoekers makkelijker interactie kunnen aangaan met 

kunstwerken. Om bezoekers actief in het proces van storymaking te laten participeren, is het belangrijk dat zij 

het gevoel krijgen dat hun persoonlijke leven, verhalen en interpretatie van kunst goed en belangrijk is. 

Een voorbeeld van het creëren van een open sfeer is te zien in Villa Zebra. Daar wordt een open sfeer gecreëerd 

door middel van educatiemateriaal en tentoonstellingsteksten. Bij ‘’Diep in het bos’’ worden bezoekers 

aangemoedigd om een eigen verhaal te verzinnen door het tentoonstellingsbord met de tekst: ‘’(…) en vertel 

hier ook jouw bosverhaal bij het kampvuur. Echt beleefd of zelf verzonnen? Dat maakt niet uit!’’ Het 

educatiemateriaal van de tentoonstelling ‘’Diep in het bos’’ stimuleert bezoekers om een verhaal te verzinnen, 

er worden vragen gesteld die fantasie de ruimte geven, zoals: ‘’Wat zal dit volkje doen als het donker wordt?’’   

Overdragen: het overdragen van verhalen en informatie is één van de kerntaken van musea. Informatie kan het 

kunstwerk tot leven brengen door nieuwe inzichten.170 Volgens Herman Tibosch kan het geven van informatie 

bezoekers nieuwsgierig maken, waardoor zij door hun enthousiasme vanzelf meer vragen gaan stellen.171 

Om hierbij de laagdrempelige sfeer te behouden is het goed om storytelling in te zetten. De kracht van 

storytelling is dat mensen bij een verhalende manier van kennisoverdracht, meer mogelijkheden hebben om de 

verhalen met eigen ervaringen en kennis in te vullen. Tevens werkt ons brein tijdens het lezen van of luisteren 

naar een verhaal hetzelfde als wanneer we iets fysiek en mentaal meemaken. Daardoor kan de luisteraar zich 

inleven in een andere tijd en plek, kan empathie ontstaan en wordt het verhaal beter onthouden.172 Het is hierbij 

ook belangrijk dat de informatie mensen niet verbetert maar aanvult. Kunsthistorie is ook “maar” een verhaal of 

interpretatie. Dit kan voor de bezoeker een kader vormen waardoor hij beïnvloedt wordt tijdens het kijken.173 

Storytelling wordt in het Van Gogh museum goed ingezet, daar worden kunstwerken aan de hand van 

verschillende thema’s toegelicht en staat het persoonlijke leven van Van Gogh centraal. Het museum verteld 

persoonlijke verhalen door middel van een multimediatour met filmpjes en geluidsfragmenten en door middel 

van object- en zaal teksten.  

Eigen mening geven: tijdens een interactieve rondleiding kan de rondleider zijn eigen mening, associaties en 

verhalen delen over een kunstwerk. Dit stimuleert bezoekers om naar aspecten te kijken waar zij wellicht zelf 

                                                                 

 

169A. Heesbeen, Projectmedewerker Onvergetelijk Stedelijk geïnterviewd door M. Klemkerk op 19 april 2017. 
170 Ibidem. 
171 H. Tibosch, educatief medewerker Kröller-Müller geïnterviewd door M. Klemkerk op 3 april 2017. 
172 M. Ebbekink, ‘’Storytelling-effect: waarom is ons brein zo verliefd op goede verhalen’’ (versie 21 juni 2013), https://www.frankwatching.com/archive/2013/06/21/storytelling-effect-
waarom-is-ons-brein-verliefd-op-goede-verhalen/, geraadpleegd 3 februari 2017. 
173 J. Bouman, projectleider tentoonstelling Villa Zebra geïnterviewd door M. Klemkerk op 14 april 2017. 

https://www.frankwatching.com/archive/2013/06/21/storytelling-effect-waarom-is-ons-brein-verliefd-op-goede-verhalen/
https://www.frankwatching.com/archive/2013/06/21/storytelling-effect-waarom-is-ons-brein-verliefd-op-goede-verhalen/
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nog niet op hadden gelet. Het delen van een de rondleider zijn eigen mening kan bezoekers stimuleren in hun 

deelname aan storymaking.  

In verschillende musea worden participatieve groepen ingezet die in educatiemateriaal of door middel van 

objectteksten hun mening delen. In het Dordrechts Museum hebben jongeren van een het jongerenproject Take 

pART hun ‘’klik’’ beschreven met een kunstwerk, zij vertellen waar het schilderij hen aan doet denken of over 

aspecten die hen opvallen. Dat geeft bezoekers een andere invalshoek. Daardoor kunnen zij kijken naar andere 

aspecten van het kunstwerk. Tevens kan de sociale interactie door een medewerker op zaal worden 

gestimuleerd. Medewerkers kunnen door een gesprek aan te gaan met bezoekers een eigen mening geven en zo 

de bezoeker op gang helpen.  

Doe-activiteit: in sommige gevallen krijgen bezoekers de mogelijkheid om iets bij te dragen of actief bezig te zijn 

met kunst. Bezoekers krijgen hierdoor meer inzicht in het gevoel van het schilderij, of de houding en 

uitdrukkingen van een figuur. Door de bezoeker goed te laten kijken naar kunst en door middel van ervaringen 

en kennis een beoordeling te laten maken, kan er een verhaal worden gecreëerd. Dat kan ervoor zorgen dat zij 

een persoonlijke band kunnen aangaan met het kunstwerk.  

In het museum kan educatiemateriaal worden uitgedeeld aan bezoekers om hen te stimuleren actief bezig te 

zijn met kunst. In het Kröller-Müller Museum wordt het dobbelspel aan gezinnen uitgedeeld. Bezoekers krijgen 

de mogelijkheid om bijvoorbeeld beelden uit te beelden of om elkaar iets te vertellen over een schilderij dat hen 

opvalt, zonder dat zij feitelijke kennis hebben gehoord over het kunstwerk. Dat zorgt ervoor dat eigen kennis en 

ervaringen centraal gaan staan. Bij Villa Zebra worden er workshops aangeboden waar kinderen hun net 

verzonnen verhalen kunnen uiten in de vorm van creatieve activiteiten. Volgens Villa Zebra is creëren 

onlosmakelijk verbonden met verhalen bedenken, het stimuleert bezoekers tot het verzinnen van verhalen. 

Reflecteren en samenvatten: na het bezoek kan de ervaring van bezoekers worden samengevat, of een reflectie 

op worden gegeven. Daarin wordt duidelijk wat bezoekers hebben gedaan en worden bezoekers zich bewust van 

hun nieuwe kennis.  

Een voorbeeld van reflectie en samenvatting is te zien in het Maritiem Museum Rotterdam, bezoekers spelen 

daar spelletjes die te maken hebben met het thema. Zij krijgen aan het eind van hun bezoek door middel van 

foto’s en speluitslagen een persoonlijke samenvatting van hun bezoek.  

Elementen  Explorer Facilitator  Recharger 

Open houding X X X 

Kijken X X X 

Vragen stellen X X X 

Doorvragen en actief luisteren (van de rondleider) X X  

Doe-activiteit X X X 

Positieve feedback krijgen (van de rondleider) X X  

Ervaringen delen X X   

Eigen mening geven (van de rondleider) X X  

Overdragen X X  

Reflecteren en samenvatten X X  
Tabel 1: Koppeling van elementen en bezoekers 
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5. AANBEVELINGEN 

In het vorige hoofdstuk is antwoord gegeven op de hoofdvraag, in dit hoofdstuk wordt deze beantwoording 

uitgebreid met praktische voorbeelden die kunnen worden toegepast in kunstmusea. Er worden concrete 

voorbeelden gegeven van de belangrijkste elementen, met als aanbeveling hoe musea deze elementen kunnen 

verwerken in hun presentatie en werkwijze, zodat zij storymaking toegankelijk kunnen maken voor individuele 

bezoekers. De manier waarop deze elementen worden vormgegeven is per tentoonstelling verschillend.  

Aan het eind van dit hoofdstuk is tabel 2 te vinden, waarin de elementen van storymaking gekoppeld worden 

aan de bezoekerssegmenten en wordt aangegeven hoe deze elementen voor de verschillende bezoekers het 

beste verwerkt kunnen worden in de presentatie en werkwijze van het museum.  

5.1 AANBEVELINGEN VOOR STORYMAKING 

Vragen stellen: vragen kunnen worden opgenomen als laatste zin in objectteksten en als enige zin op de muur. 

Op die manier kost het voor de bezoekers weinig moeite om vragen te lezen. Ook vragen in een audiotour 

kunnen als laatste zin worden opgenomen. Educatiemateriaal bestaande uit vragen en opdrachten werkt ook, 

voornamelijk voor gezinnen, erg goed. De vorm van het educatiemateriaal is per tentoonstelling verschillend, het 

kan worden vormgegeven in bijvoorbeeld een speurtocht, kijkdoos of een kijkwijzer. 

Door een belevingsvraag op de muur kan het kijkproces worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door: “Wat zie je?”, 

“Noem vijf woorden die in je opkomen.”, “Kijk eens naar de uitdrukking van de man op het schilderij, wat denkt 

hij?” of “Welk gevoel roept dit bij je op?” Ook kunnen er hypothesevragen worden gesteld. Deze vragen doen 

een beroep op de fantasie en verbeelding. Voorbeelden van hypothesevragen zijn: “Wat denk je dat er gebeurt”, 

“Wat gebeurt er hierna?” of “Hoe komt dat denk je?” Door deze verschillende vragen te stellen kan er een 

verhaal worden bedacht. Kennisvragen waar een specifiek antwoord op is, zijn voor bezoekers te spannend om 

te beantwoorden, er is namelijk een goed of fout antwoord. Om bezoekers het gevoel te geven dat hun eigen 

verhalen belangrijk zijn moeten er persoonlijke vragen worden gesteld zoals: “Wat doen deze figuren?” of “Stel 

je voor dat jij in dit schilderij zit, wat hoor of voel je dan?”  

Kijken: kijken en vragen stellen is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om bezoekers goed naar kunst te laten 

kijken, moeten de meeste bezoekers daar toe worden aangezet, door bijvoorbeeld een opdracht of een vraag. 

Een opdracht of vraag kan door middel van educatiemateriaal, een tentoonstellingstekst of audiotour worden 

gegeven. Hierboven, bij het element vragen stellen, wordt uitgebreid ingegaan op de vorm en de soort vragen.  

Ervaringen delen: bezoekers kunnen op verschillende manieren worden aangezet om hun ervaringen te delen. Er 

kunnen vragen worden gesteld in een objecttekst, in een audiotour of in educatiemateriaal. Daar kunnen vragen 

gesteld worden als: “Wat is de/het (…) dat jij hebt meegemaakt?’’, ‘’Wat is het mooiste (…) dat je bezit?’’ of 

‘’Waar ben jij het liefst?’’ ‘’Hoe had jij dit aangepakt?’’ Deze vragen kunnen ook worden gesteld in een 

reflecterende activiteit, waar bezoekers de mogelijkheid krijgen om hun ervaringen op te schrijven en te 

plaatsen bij het kunstwerk. 

Doorvragen en actief luisteren: vragen kunnen worden gesteld door een medewerker op zaal die actief kan 

ingaan en doorvragen op de bezoeker zijn antwoorden. Zij kunnen vragen stellen als: “Hoe is dat gekomen denk 

je?” of “Waarom denk je dat?”. Ouders kunnen door middel van educatiemateriaal worden aangestuurd door er 

in op te nemen: “Vraag vooral door!” of specifieke vragen die zij kunnen stellen aan hun kinderen, zoals: “Wat 

bedoel je met?” of “Waarom?” 

Positieve feedback geven: een medewerker op zaal kan bezoekers stimuleren door positieve feedback te geven. 

Door middel van verbale communicatie kunnen zij bezoekers aanmoedigen door dóór te vragen, mee te praten 

of de bezoeker te bevestigen in het verhaal, “Ja dat klopt, dat zit namelijk zo…” of “Echt waar?!” Het is belangrijk 



40 
 

 

om bezoekers hun verhaal niet te ontzeggen; feitelijke informatie en eigen verhalen bestaan naast elkaar. Non-

verbale communicatie moedigt bezoekers aan, door bijvoorbeeld een knikje of een lach.  

Open houding: een open houding van het museum kan op verschillende manieren worden gecreëerd. Alle 

elementen die storymaking mogelijk maken zijn hierbij van belang. Een open sfeer begint allereerst bij een warm 

welkom, een vriendelijke glimlach of fijne uitleg van een medewerker. Een fijn bankje voor schilderijen, of een 

rustplek aan het begin van de tentoonstelling kan een laagdrempelige sfeer creëren. In dezelfde ruimte als het 

bankje staat op de muur een vriendelijke zaaltekst met als laatste zin een stimulans om bezoekers actief met 

kunst om te laten gaan. Er kunnen bijvoorbeeld vragen gesteld worden, of informatie worden verteld door 

middel van storytelling. Een fijne sfeer kan ook tot stand komen door educatiemateriaal, dat bezoekers en met 

name kinderen, aanmoedigt om persoonlijke connecties te maken. Er zijn verschillende vormen waarin dat kan 

worden vormgegeven, zo kan er bijvoorbeeld een speurtocht, spel of doe-boekje worden ontwikkeld. Het is 

vooral belangrijk dat er open vragen en fantasie stimulerende vragen worden gesteld, waarbij de ouder een 

faciliterende rol krijgt. Zie voor de verschillende vragen het kopje vragen stellen. 

Overdragen: het is belangrijk dat men pas nadat zij zelf een verhaal hebben gecreëerd, het kunsthistorische 

verhaal door middel van storytelling te horen krijgt. Dat kan door middel van een tentoonstellingstekst of een 

audiotour die de persoonlijke kant van het kunstwerk belicht. Deze tentoonstellingstekst moet ook in 

kindvriendelijke taal zijn geschreven zodat deze makkelijk kan worden vertaald voor kinderen. Een medewerker 

op zaal kan door middel van storytelling vertellen wat er te zien is; door een grappig of persoonlijk verhaal te 

vertellen over een kunstwerk of kunstenaar komt het kunstwerk tot leven. In het educatiemateriaal dat de 

kinderen meekrijgen kan tevens kort informatie worden overgedragen. Het is hierbij belangrijk dat kinderen 

eerst de mogelijkheid krijgen om zelf te associëren en interpreteren en pas later informatie krijgen 

overgedragen. 

Eigen mening geven: door middel van een aanwijzing in een objecttekst of audiotour kan met het gebruik van 

storytelling een verhaal worden verteld waarbij de mening van het museum of een bezoeker naar voren komt. 

Bezoekers kunnen daardoor op bepaalde aspecten worden gewezen. In alle gevallen is het van belang dat een 

persoonlijke mening niet als waarheid wordt verteld. Daarvoor is het juiste moment en de juiste woordkeuze van 

belang. Een medewerker op zaal kan zijn of haar mening geven waardoor zij de bezoekers kunnen stimuleren tot 

het creëren van een verhaal. In een objecttekst of audiotour kunnen er ook meningen worden opgenomen van 

participatieve groepen. Zij kunnen hun denkwijze of mening geven in een tekst of audiotour, “Het lijkt wel alsof 

ze op dit schilderij (…), ik vraag mij af hoe dit destijds ging?”, als een soort aanwijzing worden hun meningen 

verteld. In educatiemateriaal kan een peer-to-peer zeggen: “Dit schilderij doet mij altijd erg denken aan (…) waar 

doet het jou aan denken?” 

Doe-activiteit: Bezoekers kunnen door een tentoonstellingstekst of het educatiemateriaal worden gewezen op 

de mogelijkheid om actief bezig te zijn met kunst. Voor volwassen bezoekers moet dit niet te extravagant zijn, 

maar simpel worden vormgegeven. Op deze manier krijgt het een toegankelijk karakter. Er kunnen bijvoorbeeld 

schetsboekjes in de tentoonstelling worden neergelegd.  

In de objectteksten kunnen er zintuigelijke vragen worden gesteld, zoals: “Wat zie je?”, “Wat hoor je?” of “Wat 

voel je?” Ook kunnen zintuigen worden aangesproken door bijvoorbeeld geur- of voelkasten. Bij deze kasten 

kunnen er vragen gesteld worden als: “Bij welk kunstwerk hoort deze geur?” of “Op welk kunstwerk zie je deze 

stof terugkomen?” Bezoekers kunnen daarbij met hun zintuigen kunst ontdekken. Kinderen kunnen door middel 

van educatiemateriaal of de objecttekst worden gestimuleerd om actief bezig te zijn met kunst. Er kunnen 

inlevingsvragen worden gesteld als: “Wat voor gesprek voeren de mensen op het schilderij?”, “Hoe zou dit figuur 

lopen?” of “Speel samen na wat je zou doen als je dit figuur zou tegenkomen!” Om bezoekers goed te laten 

kijken naar kunst, of  het kunstwerk beter te laten begrijpen kan er een mogelijkheid worden gecreëerd om te 

verkleden of een spel te spelen.  
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Reflecteren en samenvatten: door aan het eind van de tentoonstelling een zaaltekst in een speciale zaal te 

plaatsen, kan er een mogelijkheid worden gecreëerd waar bezoekers worden aangezet tot het nadenken over 

hun ervaring. Dat kan door hen de volgende vragen te stellen: “Wat vond jij het leuks?”, “Welk kunstwerk vond je 

het mooist en waarom?” of “Wat wist je nog niet toen je binnenkwam?” Bezoekers kunnen hier over nadenken, 

maar het is ook goed om hen de mogelijkheid te geven om dit op te schrijven, zo kan ook het museum inzicht 

krijgen in de ervaringen van de bezoekers.  

Aanbeveling  Explorer Facilitator  Recharger 

Vragen stellen Vragen in de tentoonstellingstekst 
 
Open vragen verwerkt in een audiotour 

Vragen in het educatiemateriaal  
 
Vragen in de tentoonstellingsteksten 

Vragen in de 
tentoonstellingstekst 

Kijken Vragen of opdrachten in de 
tentoonstellingstekst  
 
Vragen of opdrachten verwerkt in een 
audiotour  

Vragen en opdrachten in het 
educatiemateriaal  
 
Vragen en opdrachten in de 
tentoonstellingstekst 

Vragen of opdrachten 
in de 
tentoonstellingstekst 

Ervaringen delen Vragen of opdrachten in de 
tentoonstellingstekst  
 
Vragen of opdrachten verwerkt in een 
audiotour  
 
Reflecterende activiteit 

Vragen en opdrachten in het 
educatiemateriaal  
 
Vragen en opdrachten in de 
tentoonstellingstekst 
 
Reflecterende activiteit 

 

Doorvragen en 
actief luisteren 

Medewerker op zaal  
 

Medewerker op zaal  
 
Door middel van educatiemateriaal 
familie aansturen 

 

Positieve 
feedback geven 

Medewerker op zaal 
 

Medewerker op zaal 
 

 

Open houding Aanmoedigende tentoonstellingstekst Aanmoedigende tekst in het 
educatiemateriaal  

Bankje  

Overdragen Storytelling in de tentoonstellingstekst 
 
Storytelling in een audiotour 
 
Storytelling door een medewerker op 
zaal 

Storytelling in het educatiemateriaal 
 
Storytelling in de tentoonstellingstekst 
 
Storytelling door een medewerker op 
zaal 

 

Eigen mening 
geven (van 
museum) 

Medewerker op zaal 
 
Aanwijzingen in de tentoonstellingstekst 
 
Aanwijzingen in de audiotour  

Aanwijzingen in het educatiemateriaal  
Aanwijzingen in de tentoonstellingstekst 

 

Doe-activiteit Materiaal in de tentoonstelling 
 
Opdrachten en vragen in de 
tentoonstellingstekst 

Opdrachten en vragen in het 
educatiemateriaal 

Materiaal in de 
tentoonstelling 
 
Opdracht en vragen 
in de 
tentoonstellingstekst 

Reflecteren en 
samenvatten 

Vragen in de tentoonstellingstekst 
 
Reflecterende activiteit 

Vragen in de tentoonstellingstekst 
 
Reflecterende activiteit 

 

Tabel 2: Aanbevelingen 
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6. CONCLUSIE 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er een verschuiving plaatsvindt op het gebied van interactie in het 

museum. Bezoekers krijgen een steeds actievere rol tijdens hun bezoek, zowel mentaal als fysiek. Hoewel de 

traditionele tentoonstellingspresentatie en wil om kennis over te dragen afneemt en musea steeds meer 

interactie inzetten, is eerder gebleken dat bezoekers het museum nog steeds als hoogdrempelig beschouwen. 

Een goede manier om een laagdrempeliger museum te creëren is storymaking. Hierdoor kunnen de persoonlijke 

ervaringen van de bezoekers centraal staan. Storymaking wordt op dit moment veel ingezet door middel van de 

interactieve rondleiding. Helaas is deze vorm van storymaking alleen toegankelijk voor bezoekers in 

groepsverband en dus niet voor iedereen toegankelijk; de individuele bezoeker krijgt minder kansen om in het 

proces van storymaking te participeren.  

Uit dit onderzoek is gebleken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de individuele bezoekers te laten 

participeren in het proces van storymaking. Elementen van de interactieve rondleiding kunnen in het museum 

worden ingezet om de individuele bezoeker aan dit proces te laten deelnemen. Echter moet hier ook 

geconcludeerd worden dat storymaking door middel van groepsdynamiek wordt versterkt. Het samen 

ontdekken van kunst zorgt ervoor dat inzichten en verhalen worden gedeeld waardoor men op een 

laagdrempelige manier kennis kan opdoen. Een element wat mist bij de individuele bezoeker. Hoewel 

storymaking voor de individuele bezoeker kan worden ingezet, zullen verschillende elementen een andere 

uitwerking of vormgeving krijgen. Storymaking voor de individuele bezoeker zal nooit storymaking in de 

interactieve rondleiding kunnen vervangen, echter is het een mooie toevoeging voor mensen die geen 

interactieve rondleiding kunnen of willen volgen. Door een individuele vorm van storymaking, krijgen zij wel de 

mogelijkheid om zelf verhalen en kennis te construeren. Het construeren van eigen kennis zorgt voor 

drempelverlaging. Op die manier kunnen musea aan hun maatschappelijke taak voldoen om hun collectie 

toegankelijk te maken voor de samenleving. 
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BIJLAGES 

BIJLAGE 1 

Interview met Marleen Hartjes, programma coördinator Onvergetelijk Van Abbe op 4 april 2017  

Wat is de reden dat jullie dit zijn gaan opzetten en gebruiken? 

Stephanie Metsemakers heeft stage gelopen bij het MoMA, daarbij is zij betrokken geweest bij een programma 

voor dementerenden, Meet Me at MoMA. Zij vond dat wij in Nederland ook een dergelijk programma moesten 

aanbieden en heeft gekeken naar de mogelijkheden om dit in Nederland op te zetten. Samen met het Stedelijk 

Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum is het Onvergetelijk programma opgezet.  

Waarom is het belangrijk dat bezoekers op deze manier met kunst in aanraking komen? 

Het Van Abbemuseum vindt dat het museum toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ook voor mensen met 

dementie. We weten dat kunst een belangrijke rol kan spelen in het terug vinden van herinneringen en dat  men 

grip kan krijgen op herinneringen door middel van de rondleidingen. De visuele associaties bieden toegang tot 

het vinden van een herinnering. 

Waar ligt de kracht van Onvergetelijk Van Abbe? 

De kracht van het Onvergetelijk programma ligt in de laagdrempeligheid. Er wordt een veilige haven gecreëerd 

waar op een veilige manier kan worden geassocieerd, Visible Thinking Strategies (VTS) is daarbij het middel dat 

we gebruiken. Echter is de kracht van een interactieve rondleiding ook de laagdrempeligheid. 

Wat is het doel dat jullie willen bereiken en hoe bereiken jullie dat? 

Met het Onvergetelijk programma willen we echt samen kijken, het overbrengen van een verhaal is geen 

prioriteit. Samen kijken is het doel waarbij associëren centraal staat, samen wordt er gezocht naar een 

betekenis, deze kan echter ook worden aangevuld met kunsthistorische kennis. Voor individuele bezoekers 

willen we ook mogelijkheden scheppen om een eigen verhaal te maken en verschillende verhaallijnen bieden om 

te volgen. Er wordt al 10 jaar geen historische kennis meer aangeboden, maar er worden interactieve 

rondleidingen ingezet.  

Hoe zou je de Onvergetelijk rondleiding beschrijven? 

De rondleiding van Onvergetelijk heeft een aantal vaste elementen: 

- Mensen worden ontvangen met een kopje koffie en thee om ondertussen kennis met elkaar te maken. 

Dit is een laagdrempelige manier om een veilige situatie te creëren. 

- Onvergetelijk van Abbe vindt alleen plaats op maandag als het museum dicht is, zo is er een rustige 

omgeving. Dat is een belangrijke kernwaarde. We willen mensen een prettig gevoel geven en ervoor 

zorgen dat er geen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. 

- Tijdens de rondleiding wordt er gebruik gemaakt van de VTS techniek. Daarbij worden vragen gesteld 

waarbij er vrij geassocieerd kan worden. Ook mensen die niet meer kunnen praten kunnen door middel 

van beweging reageren. 

- Tijdens een gewone rondleiding vindt er vaak een centraal moment plaats, maar bij mensen met 

dementie wordt er ook ruimte gecreëerd voor kleine gesprekken. Zo kunnen er ook gesprekken 

plaatsvinden tussen iemand met dementie en een mantelzorger.  

- Het tempo ligt heel laag, zo is er alle ruimte om te associëren, de rondleider probeert op deze manier 

aan te sluiten bij het niveau. 

- Mensen kunnen tijdens de rondleiding zitten, om zo in alle rust het werk te bekijken. 

- Aan het eind is er weer een centraal moment, waarbij er gesprekken kunnen worden gevoerd en 

mensen even kunnen bijkomen. 

Elementen van een interactieve rondleiding 
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- De basis van de rondleiding is hetzelfde, de benadering van de mensen is iets anders. De kennis en 

ervaring die de rondleider heeft is ook toepasbaar bij andere groepen. Zo kan er altijd worden 

aangesloten bij het niveau van de groep. 

- Vragen stellen is een belangrijk element. Open vragen worden gesteld om te associëren. Bij VTS zijn dat 

altijd de volgende drie vragen: “Wat gebeurt er”, “Waar zie je dat aan” en “Wat kunnen we nog meer 

ontdekken?” Ook doorvragen is een belangrijk element. 

- Associëren 

- Informatie delen over tentoonstelling of kunstenaar, tijd of tentoonstelling 

- Samen kijken naar kunst 

- Zintuigen inzetten om kunst te ervaren 

Zouden jullie elementen van deze interactieve rondleidingen ook willen inzetten voor individuele bezoekers? 

De techniek die wordt gebruikt bij het Onvergetelijk programma, gebruiken wij ook bij andere rondleidingen. 

Ook individuele bezoekers krijgen de mogelijkheid om een interactieve rondleiding te volgen. De interactieve 

rondleiding waarbij een gesprek op zaal belangrijk is, kan niet worden ingezet voor individuele bezoekers. Het 

gesprek op zaal is erg belangrijk om bezoekers uit te nodigen, hun kijk op kunst te ontdekken en samen nieuwe 

inzichten en betekenissen te creëren. In 2014 zijn we begonnen met Onvergetelijk en een jaar daarna met het 

Special Guests programma. De breedte is opgezocht, daardoor worden er ook multi-zintuigelijke rondleidingen 

georganiseerd. 

- Interactie wordt ingezet in tentoonstellingen en rondleidingen. In 2006 zijn we begonnen met het 

kijkdepot, daarin kunnen bezoekers een kunstwerk uitkiezen die vervolgens op zaal wordt 

tentoongesteld. In de laatste collectiepresentatie hadden we een doe het zelf archief, bezoekers 

mochten daar werken uitkiezen en zelf een tentoonstelling maken, er konden nieuwe combinaties 

worden gemaakt en nieuwe betekenissen worden toegevoegd. Bij de Tool shop werden verhaallijnen 

aangeboden waarbij er een ander perspectief op de tentoonstelling werd gegeven. Ook konden 

mensen zelf verhaallijnen indienen, zodat ook zij bezoekers een ander perspectief konden bieden. Nu 

zijn we vooral bezig met het ontwikkelen van een multi-zintuigelijke rondleiding, ook voor individuele 

bezoekers, zij krijgen dan een toolkit mee, waarmee zij op een multi-sensorische manier het museum 

mogen bezoeken. Ook in het museum willen we steeds meer ruimte bieden aan verschillende 

doelgroepen, zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren door verhalen te vertellen in en over het 

museum. 

- Wij werken niet in projecten maar vanuit de visie van het museum. Daardoor is het hele museum 

interactief. Zo is er ook Queering Collections; vanuit verschillende culturele achtergronden kan de 

tentoonstelling worden benaderd. Hierdoor krijg je een meerstemmige collectie, er zijn meer 

verhaallijnen, waarbij sommige optioneel zijn en anderen al verwerkt. De verschillende verhaallijnen 

worden ook aangeboden in rondleidingen en verschillende tools, maar er zijn ook al verhaallijnen 

verwerkt. We hebben bezoekers laten mee bouwen aan de nieuwe tentoonstelling, zo worden 

verschillende groepen actief betrokken bij de ontwikkeling. We proberen een langere periode met hen 

samen te werken om hun verhalen boven tafel te krijgen, zo stellen niet alleen wij de vragen maar 

worden deze ook door de doelgroep zelf bedacht. 

Heeft het inzetten van elementen van de interactieve rondleiding een positieve invloed op individuele bezoekers?  

We zijn al 10 jaar bezig met het inzetten van interactie in de tentoonstelling en interactieve rondleidingen. Nu 

weten de meeste bezoekers wat zij in het Van Abbemuseum kunnen verwachten. Zij weten dat wij een andere 

benadering hebben. Hoewel zij in andere musea wellicht wat passiever het museum bezoeken en meer kijken, 

wat echter ook prima is, nodigen wij hier mensen uit om onderdeel te worden van de collectie en een actieve 

bijdrage te leveren. Sommige bezoekers vinden dat spannend. Zij hebben verwachtingen van een 

museumbezoek, gaandeweg proberen wij deze verwachting van mensen bij te stellen. Echter is dat een 

langzaam proces, maar door de mogelijkheid te creëren, weten bezoeker steeds beter wat de mogelijkheden 

zijn. Wij willen bezoekers net zo belangrijk maken als het museum, zodat we samen het museum vormen, door 

samen verhalen te maken. 
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BIJLAGE 2 

Interview met Anouk Heesbeen, Projectmedewerker Onvergetelijk Stedelijk op 19 april 2017 
 

Waar ligt de kracht van Onvergetelijk? / Wat is het doel dat jullie willen bereiken en hoe bereiken jullie dat?  

Voor mij is de kracht van Onvergetelijk dat mensen even de rol van patiënt en verzorger kunnen loslaten en een 

fijne middag kunnen beleven. Kunstwerken worden gebruikt als aanleiding om gesprekken met elkaar te voeren. 

Veel mensen hebben het idee dat er tijdens een rondleiding iemand praat en dat zij moeten luisteren, maar het 

Onvergetelijk programma draait om het hebben van een gesprek en interactie. Door onze aanpak kunnen we 

mensen een veilige omgeving bieden op een plek die veel drempels heeft. We willen een plek creëren waar 

mensen zichzelf kunnen zijn. De drempels ontstaan vaak door de wil om informatie over te dragen. Er zijn veel 

rondleiders die denken dat zij interactief zijn, maar bezoekers alleen de mogelijkheid geven om iets in te vullen, 

“En wat zien we daar in die hoek...?”  

Het belangrijkste vind ik dat een Onvergetelijk rondleider kan luisteren met zijn ogen en oren. Dat zij bezig zijn 

met een fijne sfeer creëren, waarbij de kunstwerken gebruikt kunnen worden. 

Uit welke elementen bestaat de interactieve rondleiding? 

Veiligheid en het idee dat je jezelf mag zijn is belangrijk en de basis. Dit zit in mensen zelf, zij komen naar het 

museum met een verwachting dat ze mogen kijken en luisteren, je moet hen aanmoedigen om te vertellen en 

laten zien dat er meer mogelijkheden zijn.  

Elke Onvergetelijk rondleiding heeft een thema, per thema wordt er gekeken welke objecten daarbij passen en 

welke informatie daarbij relevant is. Deze informatie wordt ingezet als bevestiging of om het gesprek een andere 

wending te geven. Voorbeeld: bij een schilderij van Matisse zegt iemand, “Het valt me op dat de piano roze is.” 

Dan kan de rondleider reageren met: “Ja dat heb je heel goed gezien, dat is een kenmerk van zijn kunst. Matisse 

is onderdeel van het fauvisme en zij staan bekend om expressieve kleurgebruik. En dat was niet perse realistisch.” 

Dan heb je iemand bevestigd en gebruik je info om het extra te benadrukken. Of bij Charley Toorop vertel ik vaak 

dat het een zelfportret is, omdat dat ervoor zorgt dat het gesprek een andere wending krijgt. Zo kan je een 

diepere laag geven die je zonder het delen van informatie niet zou bereiken omdat je in vraagvorm heel erg gaat 

sturen. De informatie kan het kunstwerk tot leven brengen door nieuwe inzichten, maar de informatie mag nooit 

verteld worden als absolute waarheid. 

Na het geven van informatie wordt er ook altijd een vraag gesteld. De rondleider moet altijd bedenken of hij iets 

verteld omdat hij het graag kwijt wil of omdat het relevant is voor het gesprek. Voegt het iets toe, dan moet je 

het zeggen. Bij Charley Toorop ga je eerst samen fantaseren en vertel je wat de kunstenaar er over heeft gezegd, 

daarna vraag je of het de manier van kijken beïnvloed. Of je vraagt in welke tijd het is gemaakt, is het antwoord 

goed kan je iemand bevestigen, wijkt het antwoord af van de informatie dan vraag je waarom iemand dat denkt. 

De formulering van vragen is erg belangrijk. Je vraagt nooit “Wanneer is dit gemaakt? maar “Wanneer zou dit 

gemaakt kunnen zijn” of “Wanneer is dit gemaakt denk je?”  

Tijdens de Onvergetelijk rondleiding komt zelf kijken en ontdekken naar voren, maar dat kan niet het enige zijn. 

Ook het delen van informatie vinden wij belangrijk. Daarbij deel je informatie maar ontzeg je niet iemand zijn 

verhaal, ze bestaan naast elkaar. Dat kunsthistorische verhaal doet niks af aan het feit dat jij er iets anders in 

ziet. De open sfeer moet tijdens rondleiding blijven en dat zorgt voor veiligheid. 

 

De gesprekstructuur van Onvergetelijk Stedelijk: 

1. Kijken: de eerste vraag is heel belangrijk. Bijvoorbeeld: “Wat is het eerste woord wat in je opkomt?” of “Kijk 

eens een minuut heel goed..” Per kunstwerk kan dit verschillen.  
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2. Beschrijven: men heeft de neiging om snel te vertellen wat de betekenis is, maar ze kijken niet goed. Alle 

elementen worden besproken; kleuren, personen, lijnen, compositie, vormen etc. 

3. Interpreteren: betekenis aan toekennen 

4. Verbinden: “Wat doet dat met jou?” of “Ben je er ooit geweest?” 

5. Samenvatten. 

 

Het is belangrijk om met simpele vragen te beginnen: “Wat zie je allemaal?” of “Welke kleuren zie je?” daarna 

kan je doorgaan op “Welke titel zou je dit schilderij geven? of “Wat gebeurt er hierna?” Naast het voeren van 

gesprekken is het ook belangrijk om dingen te doen. We geven vaak opdrachten zoals kleien, ruiken of voelen, 

zodat ook andere zintuigen worden aangesproken. 

Er zijn een aantal kenmerken heel belangrijk: 

- Luisteren naar wat je hoort en ziet. Iedereen moet bij de rondleiding worden betrokken, op verbale of 

non-verbale wijze. Er zijn altijd mensen die geen bijdrage hebben of mensen die kletsen, maar iedereen 

moet zich wel gehoord voelen.  

- Oprecht nieuwsgierig zijn. 

- Bevestigen, waarderen en bedanken. 

Waar liggen de sterke en zwakke elementen? 

De zwakke kant is de wil om te sturen. Je wil een open gesprek voeren met een bepaalde structuur, 

meebewegen met de groep maar je ook aan het thema houden. Je moet de leiding houden maar niet sturen. Je 

moet oprecht nieuwsgierig zijn naar iemand zijn antwoord en aandacht en bevestiging geven. De rondleiding kan 

je niet voorbereiden, elke rondleiding is anders. Er moet een balans worden gevonden tussen het stellen van 

vragen, het voeren van een gesprek en het delen van informatie, leiden en sturen en individuele aandacht en 

aandacht voor de groep. 

De sterke kant van het Onvergetelijk programma is dat je kan meegaan met persoonlijke ideeën. Het programma 

is ontwikkeld voor mensen met dementie. Toch gaat het tijdens de rondleiding niet om de ziekte maar om kijken 

naar kunst. 

Waarin verschilt Onvergetelijk van andere interactieve rondleiding methodes? 

Er is een verschil tussen Visible Thinking (VT) en Onvergetelijk (werkt met Inquiry Based learning). Bij VT geef je 

geen enkele informatie over de kunstenaar, de tijd of het kunstwerk, het gaat puur om het stellen van vragen. Bij 

het Onvergetelijk programma gaat het wel om het delen van informatie maar dit is relevante informatie die 

wordt gedeeld op relevante momenten(zoals eerder is uitgelegd). 

Waarom is het belangrijk dat bezoekers op deze manier met kunst in aanraking komen?  

Dan pas kunnen mensen een persoonlijke band met kunst krijgen. Want pas als je een eigen verhaal kan maken 

dan heb je er iets mee, dat heb je niet als ik vertel wat jij moet vinden, dat vergeet je. Wil je dat mensen een 

connectie aangaan met kunst, dan moet je ervoor zorgen dat er een persoonlijke verbintenis kan ontstaan, die 

creëer je niet door informatie uit te storten, maar door het gesprek aan te gaan. Dat kan ervoor zorgen dat 

mensen vaker naar het museum gaan, zij een positieve ervaring opdoen en aan het denken worden gezet.  

Zijn er mogelijkheden om de interactieve rondleiding in te zetten voor de individuele bezoekers?  

-Doen jullie dat al? / Hoe zou dat het beste kunnen? / Welke voordelen zou dit hebben? 

We krijgen een nieuwe collectie presentatie, we gaan het gebouw op een andere manier gebruiken. De badkuip 

wordt ingezet voor de vaste collectie en hoogtepunten. De oudbouw voor kleinere thema tentoonstellingen. 

Daarbij willen we ook op nieuwe manieren het publiek betrekken. 

Er komt ook een nieuw programma, waarschijnlijk gaat het programma “Let me be your guide” heten. Deze 

guides gaan in de collectie presentatie staan en spreken mensen aan. Zij bieden door middel van tools of 
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werkvormen handreikingen voor een gesprek of een opdracht. Ze geven een soort openingsvragen en 

startvragen, met persoonlijke interactie.  

In de Matisse tentoonstelling hadden we een boekje met meer informatie die bezoekers mee naar huis mocht 

nemen. Daarin stond een plaatje met een parkiet en allemaal grappige vragen over kunstwerken. Daardoor kon 

je op een hele andere manier naar kunstwerken kijken. 

Ik zou graag meer vragen willen stellen in de audiotour waardoor er niet alleen maar informatie wordt gedeeld, 

maar ook vragen worden gesteld, zodat mensen even aan denken worden gezet. En nieuwe tekstbordjes, maar 

dat is een utopie en een strijd in elk museum. Het zou heel tof zijn als je door tekst verrast wordt.  

Je moet mensen actief uitnodigen. Het eerste kunstwerk dat wordt besproken tijdens een Onvergetelijk 

rondleiding is meestal ongemakkelijk, de mensen zijn het niet gewend. Persoonlijke interactie werkt dan heel 

goed. Zonder sociale interactie moet iemand hebben al open staan voor de mogelijkheid om actief bezig te zijn 

met kunst, of je moet iemand heel erg verassen. Maar dat is heel lastig om met tekst te doen. Het blijft altijd 

zoeken naar manieren of een balans tussen interactie en het delen van kunsthistorische informatie, want we zijn 

een museum en mensen zijn wel geïnteresseerd in de informatie.  

Het verwachtingspatroon van mensen is ook lastig, misschien moet je op de website al een bepaalde toon 

zetten. Als je daar mensen al prikkelt is er een bepaalde verwachting van de sfeer in het museum.  

Heeft het inzetten van elementen van de interactieve rondleiding een positieve invloed op individuele bezoekers?  

Ik hoop dat we juist de individuele bezoeker kunnen laten zien hoe het is als je een interactieve rondleiding 

volgt. Want je loopt nu zo vaak met veel mensen tegelijk in het museum, terwijl je met niemand praat. Ik hoop 

dat de guide een schakel wordt en ervoor kan zorgen dat mensen met elkaar gaan praten. Dat het museum een 

soort ontmoetingsplek wordt, waar mensen contact met elkaar maken. Het inzetten van de elementen kan 

ervoor zorgen dat het persoonlijk wordt en dat is heel belangrijk. Je wil dat iemand het idee heeft dat zij kennis 

hebben gemaakt met het museum.  

BIJLAGE 3 

Interview met Judith Whitlau, educatief medewerker Joods Cultureel Kwartier op 18 april 2017 

Waar ligt de kracht van I ASK? / Wat is het doel dat jullie willen bereiken en hoe bereiken jullie dat? 
Wij vonden het belangrijk dat we meer interesse gingen tonen in de bezoeker. Als rondleider en museum zie je 

maar een klein deel van de bezoeker, daar moeten we ons bewust van zijn. We willen proberen om ook die 

onderkant te prikkelen en kijken wat daar aanwezig is. We willen ervoor zorgen dat de bezoeker opener is en zijn 

verhaal wil delen. Zodat wij beter kunnen aansluiten met verhalen en beperkte ideeën kunnen nuanceren.  

Als museum willen we openheid en nuance creëren in de samenleving. Je kan niet forceren dat iemand feitelijke 

informatie onthoudt, maar je kan wel kijken naar de bereidheid van een bezoeker om een open blik te creëren. 

Zo kunnen zij nieuwsgieriger worden en wij hun referentiekader oprekken.  

Bij I ASK gaat het heel erg om de rondleider versus de groep. De rondleider treed op als intermediair tussen 

objecten en de groep, zij creëren openheid naar objecten en informatie. De rondleider moet een bepaalde 

houding hebben; Intentie, Attitude, Systeemblik, Kennis en het juiste pad volgen. Daarnaast moet hij Zichtbaar 

maken, Overdragen en Reflectie stimuleren. Vooral het zichtbaar maken is belangrijk, zo is hij op de hoogte van 

wat er speelt, het kennisniveau en kan hij actief interesse tonen. 

Uit welke elementen bestaat de interactieve rondleiding?  
Er zijn vier basisvoorwaarden van I ASK: 

o Attitude: een warme houding 
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o Systeemblik: hoe reageer je op mensen  

o Intentie: waarom geef je de rondleiding en wat wil I ASK? 

o Kennis: kennis over de tentoonstelling.  

 

Vervolgens drie stappen: zien, overdragen, reflectie (ZOR) 

o Zien: “Wat zie je?”, Waar doet het je aan denken?” of “Heb je het thuis?” Hiermee vraag je niet 

naar kennis, maar naar de belevingswereld. Daar moet je met respect mee omgaan, hoe 

gekker hoe mooier soms. Want men stelt zich open en voelt zich veilig. We proberen eerst 

men heel goed te laten kijken en hen de ruimte te geven om te vertellen. Een persoonlijk 

verhaal kan je heel vaak linken met het verhaal van het museum. Dan leert iedereen en beide 

verhalen worden onthouden.  

o Overdragen: er wordt niet alleen maar gevraagd want men wordt daar doodmoe van en wil 

ook lekkere overdracht.  

 

En Vijf vaardigheden: Vragen stellen, Actief luisteren. Schakelen, Laten ervaren en Structureren  

Waar liggen de sterke en zwakke elementen?  

De sterke kant komt overeen met de kracht van I ASK; van elkaar leren. I ASK is een taal waarmee je met elkaar 

kan praten over de facetten van de rondleiding. Waarmee we ook mensen hebben kunnen opleiden.   

De zwakke kant van I ASK is vooral een karakter kwestie. Als iemand geen warme persoonlijkheid is dan lopen we 

wel eens tegen muren op. De stappen, vaardigheden en voorwaarden horen bij elkaar. Tijdens “zor-en” moet de 

rondleider zich bewust zijn van zijn intentie, want anders wordt er naar kennis gevraagd met zichtbaar maken.  

Waarin verschilt I ASK van andere interactieve rondleiding methodes? 

I ASK houdt tijdens de hele rondleiding rekening met de bezoeker. Terwijl bijvoorbeeld Visible Thinking (VT) gaat 

over hoe je kijkt naar het object, dus als je bezig bent met zichtbaar maken of overdragen kan je heel mooi VT 

toepassen. Eigenlijk vullen I ASK en VT elkaar heel mooi aan, het is niet het een of ander. De bezoeker staat bij 

VT zo centraal dat kennis er niet meer toedoet, maar bij I ASK blijft dat wel heel belangrijk.  

Persoonlijk Voorbeeld: 

De bezoekers mochten eerst vertellen over wat zij vonden van het kunstwerk en gesprekken voeren met elkaar. 

Ik kon zelf niet luisteren voor ik mijn emotie en gevoel mocht delen. Maar wij deden er toe en mochten dat 

zichtbaar maken, daarna kon ik openstaan voor het verhaal van het kunstwerk. Zichtbaar maken zorgt voor 

interesse, je krijgt daarna een soort honger. 

Waarom is het belangrijk dat bezoekers op deze manier met kunst in aanraking komen?  

Zodat zij zich kunnen openstellen. Eerder met een klassieke rondleiding leerde ik de rondleiding uit mijn hoofd 

en aan het eind kwam ik uit een trans, soms gaven ze dan applaus en soms niet. Ik ging uit van applaus of 

glimlachen of de rondleiding was aangeslagen, nu is er een doel.  

Per groep ga je daar anders mee om, met een hele open groep hoef je weinig te werken aan openheid. Heb je 

een hele gesloten groep, dan wil je wel openheid creëren, maar daar moet je trucs voor hebben, want je gaat 

niet de hele tijd een groep proberen open te breken. Bij dat soort groepen kan je meer kennis overdragen. Want 

met een te open houding bij een gesloten groep slaat de groep nog meer dicht. Dus je houdt altijd voor ogen 

wat de marge van openheid is van de groep. Je moet goed naar je groep kijken.  

Komt de individuele bezoeker ook op een interactieve manier in aanraking met kunst?  

Wij zijn gaan praten met tentoonstellingsmakers in hoeverre I ASK een rol kan spelen bij de inrichting van de 

tentoonstelling. Bij de ontwikkeling van een tentoonstelling wordt nu iemand van educatie uitgenodigd. 
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- De net afgeronde tentoonstelling “Face It” is gebaseerd op I ASK. Daarbij is er gekeken of het zichtbaar 

maken, overdragen en reflectie stimuleren kon worden opgenomen in de tentoonstelling. Dat is gelukt, 

er hingen 5 portretten van verschillende mensen in een cirkel met een neutrale gezichtsuitdrukking. 

Daarbij konden bezoekers met een testje vragen beantwoorden als: “Met wie wil je in de lift 

vastzitten?”, “Bij wie wil je eten?” en “Met wie wil je op vakantie?” Die directe associaties, maken 

zichtbaar waar de bezoeker met zijn kennis en gevoel zit. De informatie werd verwerkt en in de 

tentoonstelling, daar kon je allerlei dingen zien die te maken hebben met hoe men kijkt naar mensen, 

dat is overdracht. Aan het eind zag je de keuzes van mensen en welke persoon als favoriet was gekozen, 

de reflectie. Het is heel dun, maar het is lastig en kostbaar om dat op niveau te doen, dit was bedoeld 

als oefening. Een vorm waarbij we de individuele bezoeker hebben geprobeerd wakker te maken door 

middel van I ASK. Maar dat is lastig want je ziet en hoort niet direct wat de bezoeker echt denkt.  

Zijn er mogelijkheden om de interactieve rondleiding in te zetten voor de individuele bezoekers?  
-Doen jullie dat al? / Hoe zou dat het beste kunnen?  

Het vormt een uitdaging, wij lopen ook aan tegen het individu, daar is de interactieve rondleiding geen oplossing 

voor. I ASK is echt een methode gemaakt voor de rondleiding. Dus het werkt niet als je alleen in het museum 

loopt. 

Er komt een nieuwe vaste opstelling waarbij twee mensen van educatie betrokken zijn en zij houden rekening 

met I ASK, daar ben ik niet direct bij betrokken. De mogelijkheden zijn hopelijk oneindig, we moeten voor ogen 

houden dat je eerst iets los wil maken, daarom moet je niet meteen zenden maar iets doen wat de bezoeker 

prikkelt, nieuwsgierig maakt en openstelt. Maar dat is niet zomaar gedaan.  

Het kan heel simpel door aan het begin van de tentoonstelling een beeld of object te laten zien waarbij er niet 

meteen informatie wordt gezonden. Een foto zonder tekst maar wel de bezoeker uitnodigen om te gaan zitten, 

te kijken en te vragen: “Waar denk je aan? of Wat zie je allemaal?” Dat kan ook door schetsboekjes neer te 

leggen. Bij “Face it” creëerden wij deze setting door middel van een test. Aan het einde konden bezoekers 

feedback geven (reflectie stimuleren) en portretten tekenen. De reflectie heeft als doel om het eigen 

denkproces scherper te stellen en zo bewustzijn te creëren. 

Heeft het inzetten van elementen van de interactieve rondleiding een positieve invloed op individuele bezoekers?  
De voordelen zouden zijn dat je je serieus genomen voelt, dat je er toe doet(doel). Dat men dingen aan je vraagt 
en je op een leuke, aantrekkelijke en veilige manier wordt wakker geschud om iets te delen of na te denken. 
Vervolgens hopen wij dat bezoekers veel meer zin krijgen in het museum. Het creëren van openheid en interesse 
is belangrijk. 
 

BIJLAGE 4 

Interview met Jolanda Bouman, projectleider tentoonstelling bij Villa Zebra op 14 april 2017. 

Hoe zijn jullie tot deze methode gekomen? 

Het boekje over de Villasofie is een soort afsluiting van een directeur die is weggegaan. Daar zijn wij op door 

gegaan. Mijn voorganger heeft veel tentoonstellingen gemaakt, waarvan ik niet precies weet met welke visie zij 

dat heeft gedaan. Achteraf heeft zij een expertmeeting gehouden, daarbij zijn alle tentoonstellingen 

gepresenteerd en is aan experts gevraagd of zij een rode draad konden vinden. Daar zijn elementen uitgekomen 

en daaruit is de Villasofie ontstaan. Hoewel ik wel geloof dat zij een visie had, want je maakt niet zomaar uit het 

niets tentoonstellingen, is de Villasofie uit de praktijk ontstaan met daarin de zes kernbegrippen: verwondering, 

open houding, creativiteit, onderzoek, vragen stellen en verbeelding.  

We doen goede dingen en we kijken daar op terug. Ieder jaar kijken we naar wat we belangrijk vinden en waar 

we het accent willen leggen en bij de aanvraag van de nieuwe cultuurplanperiode kwam: “Met verbeelding kom 

je overal” Kunst staat onder druk en veel musea willen laten zien dat kunst goed is voor de ontwikkeling van taal 

en rekenen, maar wij willen waarde blijven hechten aan de intrinsieke waarde van kunst en de verbeelding. 
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Anders gezegd niet ten dienste van iets anders maar verbeelding als een basisvaardigheid van de mens. Daar 

willen we meer van weten en onder invloed daarvan is de nieuwe tentoonstelling “Diep in het bos” ontstaan. Dat 

verhalen vertellen willen hier uitproberen, daar ligt nu het accent. In de tentoonstelling doen we dat nu zo 

gericht, dat je met kunstwerken een verhaal kan construeren.  

De maatschappij zegt heel erg; bewijs het maar, maar de betekenis en waarde van kunst is veel minder hard te 

maken. Het bewijs bestaat meer uit theoretische redenaties waar je toe kan komen dan dat je echt in hersenen 

kan aantonen dat het zin heeft. De waarde van iets is altijd een redenatie en dat maakt het subjectief. Als jij altijd 

alles bewezen wil hebben is dat heel jammer, maar als jij ook subjectiviteit, het ongrijpbare en niet bewijsbare 

belangrijk vindt, kan dat betekenisvol zijn. Dat je iets ervaart en dat dat waardevol is omdat het betekenis voor je 

heeft, daar richten wij ons op. Wij zien wat er met kinderen gebeurt en willen daar meer inzicht in krijgen. 

Waar ligt de kracht van de Villasofie? 

Wij zeggen altijd dat de kracht ligt bij: ergens een andere kant van blijven zien, niets voor vanzelfsprekend 

aannemen, kritisch blijven, een open houding hebben, verwonderen en vragen stellen. Maar voor mij persoonlijk 

heeft dat echt te maken met de kwetsbaarheid van het leven. Als denkend wezen denken we dat we met onze 

gedachten alles kunnen begrijpen, maar er blijven altijd dingen ongrijpbaar en het leven blijft veranderen. Er kan 

iets gebeuren waardoor de hele wereld anders in elkaar zit, en daar moet je maar mee omgaan. De kracht zit 

hem in steeds maar een open houding hebben, kunnen omgaan met een veranderende wereld, ook al wordt je 

met andere dingen geconfronteerd, steeds weer mogelijkheden ontdekken en steeds weer op een andere 

manier kunnen denken en reageren.  

Als mens heb je alleen de ervaring van jezelf door jouw context, cultuur en ervaringen, maar ieder moment van 

de dag kom je andere mensen tegen die je probeert te plaatsen in die context, maar dat lukt nooit. De mens is 

altijd anders en dat ontdek je door samen verhalen te maken en kunst als aanleiding te gebruiken om te kijken. 

Dat is mooi aan een dialoog. Ik kan mij niet voorstellen dat onze manier van werken werkt als je alleen een 

rondje museum doet, je hebt altijd iemand anders nodig. 

M: ik denk dat je in je eentje wel aan storymaking kan doen, maar dan op een andere manier.  

J: Als je alleen voor schilderij staat kan dat inderdaad binnenkomen en veel gedachtes, gevoelens en associaties 

oproepen, maar wat wij ook belangrijk vinden; het ontdekken van andere mogelijkheden, kan worden gemist 

doordat de bezoeker in zijn eigen context blijft. Er kunnen nieuwe linken worden gelegd door kennis, doordat je 

nieuwe koppelingen binnen jouw context maakt, maar in relatie met andere bezoekers gebeuren er toch weer 

andere dingen. Tegelijkertijd vind ik praten over kunst lastig. Zodra je er woorden aangeeft verdwijnt ook een 

deel van de verbeelding. Verbeelding is veel ruimer dan taal. Taal kan niet alle ervaringen omvatten.  

Waar liggen de sterke en zwakke elementen? 

De sterke kant van de Villasofie is dat je probeert de vrijheid in denken en kijken te laten ontstaan bij mensen en 

hen het gevoel wil geven dat alles kan. Die openheid is tegelijkertijd ook de zwakte: door middel van vragen en 

reacties beïnvloedt je altijd het proces en daardoor stuur je de vrijheid. Tevens is het aantal kinderen een 

aandachtspunt; hoe meer kinderen hoe interessanter het kan zijn, maar als er te veel zijn voert iedereen los 

gesprekken. Tevens is het goed om te onthouden dat mensen op een of andere manier geblokkeerd kunnen zijn 

om vrijheid toe te laten of te voelen. Omdat de mens ook de neiging heeft om vastigheid te zoeken. 

 

Uit welke elementen bestaat de interactieve rondleiding? 

- Ervaring delen: dan ben je onderdeel van de groep. Je bent samen aan het ervaren, zonder dat zij het 

idee krijgen dat dat de enige waarheid is.  
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- Positieve feedback; bevestigen in antwoord is heel belangrijk, hoe gek het verhaal ook is. Op die manier 

wordt er alleen maar meer verteld. Hier zijn verschillende vormen voor, verbaal of non-verbaal. Bij 

“Diep in het bos” wordt verhalen maken ook door het tentoonstellingsbord gestimuleerd: “(…) en vertel 

hier ook jouw bosverhaal bij het kampvuur. Echt beleefd of zelf verzonnen? Dat maakt niet uit!”  

- Ouders en kinderen zijn het niet altijd gewend. Daarom ga je altijd op zoek naar een manier om 

aansluiting te vinden. Die manier is soms heel ver weg van je ideaal en daardoor moet je soms gesloten 

vragen stellen en is naar jouw idee de vrijheid in de verbeelding maar minimaal. Dit is wel nodig om een 

eerste stap te zetten. Dat is lastig aan mensen alleen op pad te sturen, omdat het lastig is om bij het 

startpunt aan te sluiten als je het niet ziet. 

- Een bijzondere ervaring opdoen kan een doel zijn.  

Wat is het doel dat jullie willen bereiken en hoe bereiken jullie dat? 

Het ontdekken van jezelf, de ander en de wereld, in het algemeen willen we kinderen in aanraking laten komen 

met kunst en gesprekken op gang brengen. Van de tentoonstelling “Diep in het bos” is het doel: een plek 

creëren waar het ongrijpbare centraal staat, waar vragen blijven bestaan en de fantasie wordt gestimuleerd. 

Kinderen het bos op een andere manier laten ervaren, zodat zij op een andere manier naar het bos kijken.  

Waarin verschilt de Villasofie van andere interactieve rondleiding methodes? 

Er wordt geen kunsthistorische informatie gegeven. Als hier wordt gevraagd hoe iets wordt gemaakt, dan heb ik 

persoonlijk de neiging om dat toch mysterieus te laten. Door meer te vertellen leg je het belang bij het 

kunstwerk en niet bij de bezoeker, die gewoon zelf mag denken en zien wat hij wil. Er wordt zoveel mogelijk 

nadruk op de bezoeker gelegd waarbij kunst een middel is, het gaat niet om het achterhalen van het doel, 

kunsthistorie is ook maar een verhaal/interpretatie. Wat voor de bezoeker een kader kan zijn waardoor hij 

gestuurd wordt. 

Veel andere methodes willen door een omweg toch iets kunsthistorisch kwijt. Hoewel ook de titel een ingang 

kan zijn voor een nieuw verhaal. Maar als je daar mee start kan je moeilijker bij je eigen associaties komen, er is 

dan al een context gecreëerd. Wij vinden het belangrijk om eerst zelf contact te leggen met het werk en daarna 

eventueel meer informatie te zoeken. De persoonlijke band met kunst is erg belangrijk. 

Waarom is het belangrijk dat bezoekers op deze manier met kunst in aanraking komen? 

De laagdrempeligheid en een persoonlijke band hebben met kunst en anders kunnen kijken doordat je 

persoonlijk geraakt wordt.  

Wat onderscheidt de interactieve rondleidingen van andere (digitale) methodes? 

Een tablet moet jij voeren met informatie of context en die geeft op een voorgeprogrammeerde of willekeurige 

manier feedback, maar altijd met een vaste context. De mens heeft ook een eigen context en referentiekader 

waar je niet buiten kan treden, dus hebben misschien wel de zelfde beperkingen als tablets. Toch is de manier 

waarop wij apps programmeren sturend, die kijkt niet naar wat voor persoon jij bent, hoe je reageert en wat 

jouw startsituatie is. Zelf kijk ik altijd goed hoe kinderen reageren als we naar een kunstwerk lopen en daar 

probeer ik bij aan te sluiten. Een tablet is zijn publiek bij de start al kwijt.  

Zijn er mogelijkheden om de interactieve rondleiding in te zetten voor de individuele bezoekers? 

Dat proberen we door middel van educatie, en begeleiders op de tentoonstelling, zij maken het verschil. Zij zijn 

diegene die het proces in gang kunnen zetten tenzij de ouder daar erg in bedreven is.  

 

 

 

Voorbeeld:  

- Tentoonstelling van mensfiguren: in afgesloten ruimte stond een beeld en daarover kon je associëren, 

die werd de hoofdpersoon van de tentoonstelling. Kinderen konden zich verkleden als de 
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hoofdpersoon. In de tentoonstelling konden ze een verhaal creëren bij elk mensfiguur die zij 

tegenkwamen. Zij werden daar toe aangezet door op sokkeltjes geplaatste vragen. Dat werkte goed, ze 

werden zelf onderdeel van de tentoonstelling.  

- Vaak door middel van educatiemateriaal, bij “Welkom thuis” hadden we sleutelhangers met vragen en 

bij “Diep in het bos” hebben we een themaroute.  

- Individuele workshop; laat ze ook een verhaal maken, creëren is onlosmakelijk verbonden met verhalen 

bedenken, daardoor komen soms ook meer en andere verhalen. 

 

Heeft het inzetten van elementen van de interactieve rondleiding elementen een positieve invloed op de 

individuele bezoeker? 

Als zij die elementen kunnen toepassen dan wel. Er gebeuren hopelijk dingen die ik in het begin al zei. Het 

nadeel is, als je met gezin komt ken je elkaar al. Hoewel je dan wel verwonderd kan zijn, kan je ook blijven 

hangen in gesprekken die je al kent. Ouders pakken het niet altijd serieus op. Ze vullen de antwoorden al in. Als 

de elementen goed worden ingezet door de individuele bezoeker kan het voordelen hebben. 

BIJLAGE 5 

Interview met Geertje de Groot coördinator educatieve projecten Groninger Museum en initiatiefnemer van het 

alzheimer project in het Groninger Museum op 11 april 2017. 

Wat is de reden dat jullie de interactieve rondleiding zijn gaan inzetten en gebruiken? / Waarom is het belangrijk 

dat bezoekers op deze manier met kunst in aanraking komen?  

De reden dat we de interactieve rondleiding inzetten is om de bezoekers zelf te leren kijken. Zodat zij ook zelf 

naar het museum kunnen komen, er lol in kunnen hebben en niet afhankelijk zijn van een rondleiding. Men 

moet leren dat je niet perse bordjes hoeft te lezen, maar dat je ook zelf kan kijken. We zijn bezig met een 

omslag, we laten de klassieke rondleiding steeds meer achter ons en gaan over op Artful Thinking Strategies. Op 

dit moment zijn we alle rondleiders aan het observeren en we zien nog veel valkuilen. Rondleiders willen graag 

hun verhaal kwijt, dat verhaal klopt en is historisch helemaal correct, maar middelbare scholieren gaan in 

slaapstand. Zij luisteren al de hele dag, dan komen ze hier en kunnen ze weer naar informatie luisteren, het boeit 

hen niet. We moeten het loslaten om een verhaal te willen vertellen. Dat is lastig want rondleiders hebben vaak 

het idee dat bezoekers ook iets mee moeten krijgen. Dit kan echter ook iets anders zijn dan kennis. 

Zodra bezoekers iets kunnen doen wordt het voor de rondleiders en de bezoekers veel leuker. Het moet meer 

worden dan alleen het verhaal. Zo kan je verschillende kwaliteiten van mensen aanspreken, de een is veel meer 

een beelddenker, die bereik je door te laten kijken en erover te praten. Op verschillende manieren zetten we 

interactie in, we proberen veel te doen op zaal. Zo hadden we de tentoonstelling “National Beauty” waarin veel 

stillevens te zien waren, de basisschoolkinderen mochten dan een tafel dekken zoals ook op het schilderij te zien 

was. Zo leren ze goed kijken en krijgen ze informatie over wat er allemaal hoort op tafel.  

Nu werken we veel met schetsboekjes, door mensen te laten schetsen gaan ze goed kijken. Dan kan je een 

opdracht geven als; loop rond in de ruimte en schrijf tien woorden op die in je opkomen, daar kan je het 

achteraf over hebben, “Wat heb jij, herken je dit?” 

Wat onderscheidt de interactieve rondleidingen van andere (digitale) methodes? 

Wij proberen altijd rondleidingen te verkopen, omdat je daar met elkaar in contact kan komen. Een audiotour is 

statisch, steriel en individualistisch. Dat is ook prima, voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Ik noem 

digitale media ook wel dode media, je blijft veel meer in het cognitieve zitten. Het liefst zie ik een rondleiding 

met een docent die het zo leuk mogelijk doet, waardoor er wordt gepraat, er contact is en er discussies kunnen 

worden gevoerd. Het werkt altijd, van mens tot mens, je kan elkaar zien en voelen. Als je een goede rondleider 

bent, kan je daar goed op inspelen. Rondleiders kunnen je raken door bepaalde vragen, dat is veel lastiger met 
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digitale media. Het geeft informatie maar reageert niet, het kan goed dienen als een hulpmiddel maar niet als 

doel.  

Hoe zou je een Interactieve rondleiding beschrijven? 

- Uit welke elementen bestaat die? / Wat is de kern van een interactieve rondleiding? / Waar liggen 

verbeterpunten? En wat zijn sterke punten? 

Een rondleiding bestaat uit het aanspreken van de zintuigen, het stellen van open vragen en dingen doen. Het 

gaat heel erg om een eigen mening vormen. Wat het niet moet zijn is een onderwijsleergesprek, dat is niet 

oprecht. Je vraagt daarbij vragen waarvan je zelf het antwoord weet. Als je vragen stelt waarvan men al weet dat 

jij het antwoord weet, geeft men geen antwoord. Ze willen geen fouten maken en durven dan niet. Stel je 

meningsvragen als: “Wat vind je ervan?” of open vragen dan krijg je integere en oprechte vragen en 

antwoorden.   

Rondleiders moeten in hun hoofd tools hebben waarmee zij goed kunnen inspelen op groepen. Sommige 

museumdocenten vinden het lastig om de knop om te zetten. Vooral tijdens de interactieve rondleiding voor 

volwassenen, rondleiders geven dan aan dat hun groep dat niet wil. Het publiek is soms verward, vinden het 

onwennig, maar vaak ook heel leuk. Daag de bezoekers maar uit! Bij HAVO klassen hebben we bijvoorbeeld veel 

moeite, zij zeggen weinig en doen niet actief mee. Dan moet je ze continue bezighouden, flitsend door je 

bezoek, veel doen. Bij Burgers van Calais kan je heel goed uitbeelden. Kinderen zijn hoe ze zijn, daar moet je niet 

te veel grip op willen krijgen. Informatie over het onderwerp vinden zij niet interessant, dat laat je dan ook 

zitten. Zorg ervoor dat je ze raakt, de context komt dan later. Wek de interesse en zorg voor een goed gevoel. 

De zwakke kant van de rondleiding is dat je afhankelijk bent van de rondleider, die speelt de ene keer beter in op 

de groep dan de andere keer. Toch slaagt Artful Thinking Strategies altijd. Je hebt dan zoveel tools in je hoofd 

dan kan je constant aansluiten bij het publiek. Door interactieve opdrachten kan je het verhaal uit de kinderen 

halen. Ze maken altijd wel iets, daar kan je dan op terug vallen of over praten, lukt dat niet? Dan hebben ze altijd 

wel dingen gezien. 

Komt de individuele bezoeker ook op een interactieve manier in aanraking met kunst? / Zijn er mogelijkheden om 

de interactieve rondleiding in te zetten voor de individuele bezoekers? 

- Welke voordelen zou dit hebben? / Doen jullie dat al? / Hoe zou dat het beste kunnen? 

Voor de individuele bezoekers zijn er instaprondleidingen en audiotours. De nieuwe audiotours bestaan uit 

verhalen en wordt in juni geopend bij de tentoonstelling over keramiek. Naar aanleiding van de objecten hoor je 

verschillende rollen en perspectieven; het kind, de volwassenen etc. Zij gaan dan in eigen woorden vertellen wat 

zij zien. Het wordt een soort verhalenaudiotour.  

Krijgen (volwassen) bezoekers ook mogelijkheden om zelf, aan elkaar een verhaal te vertellen, zonder rondleiding? 

We gaan wel een speurtocht doen, met daarin vragen zoals: “Vraag nu aan je vader of moeder… of Verzin zelf 

een verhaal en teken dat.” Dat worden opdrachten in de speurtocht. Voor volwassenen worden er door acteurs 

rondleidingen gegeven, een soort ervaringstocht met toneelstukjes. Dat is een totaal andere manier van 

rondleiden, bezoekers mogen dan ook meespelen met het toneel.  

In het Groninger Museum kan heel veel, we proberen veel uit. Het museumpubliek is wel geconditioneerd, maar 

je moet het wel aanbieden en dat kan heel goed. Het wordt met mondjesmaat gedaan.  

Ga maar eens door op de hoe vraag. Je wil af van het verhaal, je wil niet dat ze lezen maar samen kijken, hoe 

trigger je mensen? Er moeten een aantal triggers zijn, wat zet mensen aan? Wat heb je nodig? Je kan 

bijvoorbeeld Artful Thinking Strategies vragen meegeven aan bezoekers. Tentoonstellingsteksten gaan niet 

werken. Dat gaat de concurrentie aan met het kunstwerk en dat willen de conservatoren niet. Tevens is de 

museumbezoeker selectief, ze worden er niet genoeg door uitgedaagd. En uitdagen kan pas als zij zich 

comfortabel voelen.   
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BIJLAGE 6 

Interview met Maayke Bodil Meijering, deskundige op het gebied van interactieve rondleidingen op 11 april 2017. 

Waarom is het belangrijk dat er interactieve rondleidingen worden ingezet? 

Ik ben iemand die gelooft in kunsteducatie. Kunst is belangrijk en mooi, maar zonder educatie zijn er heel veel 

mensen die niet met kunst in aanraking komen. Komen ze er wel mee in aanraking dan kunnen ze het niet 

doorgronden. Naast kunst maken is educatie, naar mijn idee, het belangrijkste wat er is. Ze zijn gelinkt aan 

elkaar, zonder kunst geen educatie en zonder educatie geen kunst. 

Ik gaf zojuist een rondleiding bij de tentoonstelling van Rodin, en dan worden er veel vragen gesteld als: ‘Is dit 

het echte beeld?’, maar dat is niet zwart wit, net als met interpretatie. Er is de interpretatie van de kunstenaar, 

maar zonder toeschouwer is er helemaal geen kunst. De toeschouwer is heel belangrijk bij kunst interpretatie. Er 

kunnen kunstwerken zijn, die men nooit ziet, maar wat is dan de waarde? De waarde ontstaat pas als het 

kunstwerk onderdeel wordt van toeschouwers die er gesprekken over voeren en er naar kijken, het onderdeel 

wordt van het debat of tentoongesteld wordt.  

In het museum is het heel bijzonder dat aan bijna alle basisschool kinderen interactieve rondleidingen worden 

gegeven, met als reden dat zij nog geen klassiek verhaal aankunnen. Tussen groep acht en de middelbare school 

of VWO en volwassenen zit een enorm verschil. Het wordt steeds meer klassikaal. Vooral volwassenen mogen op 

geen enkele manier nog interactief bezig zijn. Terwijl dat wel goed zou zijn. Helaas is hun referentiekader dat zij 

luisteren naar het verhaal. Als een rondleider dan interactief wil zijn, krijgen zij soms opmerkingen als: ‘Hier 

zitten wij niet op te wachten, bewaar die kinderachtige dingen maar voor de kinderen.’ Interactiviteit kan echter 

goed worden ingezet bij volwassenen, mits je het goed inleid en uitlegt waarom je iets doet. Dan voelen mensen 

zich minder betutteld, door de onderbouwing snappen mensen waarom je iets doet. 

Zelf heb ik een Visible Thinking tour in het Van Gogh museum gevolgd. Achteraf bedankte iedereen de 

museumdocent. Eén van hen was zo blij en zei: ‘Oooh zo kan je eigenlijk ook naar kunst kijken als je zelf in het 

museum bent.’, dat is een van de uitgangspunten. Veel middelbare scholieren zijn nog nooit in het museum 

geweest, als zij met school naar een museum gaan hebben zij een idee over een museumbezoek. Als ze door de 

museumdocent bij de hand worden genomen en zelf niet hoeven na te denken, ongeacht of ze het een leuke 

ervaring vonden of niet, weten ze niet hoe zij het museum kunnen bezoeken. Bij een interactieve rondleiding 

leren zij dit wel en dat is de kracht van de interactieve rondleiding.  

Wat onderscheidt de interactieve rondleidingen van andere (digitale) methodes? 

Digitaal contact kan nooit menselijk contact vervangen. Misschien komt dat omdat ik op de afdeling educatie 

werk, rondleidingen geef en daar mijn interesse ligt. Volgens mij is praten over kunst en andere meningen horen, 

debatteren en discussiëren altijd interessanter dan een stukje lezen. Een app kan zeker iets toevoegen, maar 

niet in de plaats komen, het is geen of-of verhaal want hoe meer educatie hoe beter. De rondleiding is ook niet 

voor iedere bezoeker geschikt.  

Wat zijn de elementen van de interactieve rondleidingen, die ervoor zorgen dat men een dialoog aan kan gaan en 

aan storymaking kan doen? 

Veel interactieve rondleidingen bestaan uit het stellen van vragen, maar dat betekent niet automatisch dat je 

een goede rondleiding geeft. Het stellen van kennisvragen is niet interactief, er ontstaat dan een antwoord-vraag 

gesprek. Vragen stellen is niet hetgeen wat een rondleiding interactief maakt. Vanuit de groep redeneren is wat 

een rondleiding wel interactief maakt.  

In het boek Teaching in the art museum. Interpretation as Experience staat dat vragen stellen zoveel mogelijk 

beperkt moet worden, maar naar mijn mening kan dat alleen als er een goede groepsdynamiek heerst. Zodra de 

groep elkaar niet kent, het een grote groep is, de groep een bepaalde leeftijd heeft of niet geïnteresseerd is, kan 

het heel stil blijven als je geen vragen stelt. Vragen zijn nodig om het gesprek op gang te brengen.  
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Volwassenen en middelbare scholieren zitten heel erg in hun referentiekader met gedragsregels. Voornamelijk 

bij schoolgroepen van de HAVO heb je vragen nodig. Zij zitten erg in hun hoofd en zijn erg beleefd. Maar als je 

goede strategische vragen stelt, kunnen zij op een denkwijze worden gewezen waar zij normaal niet opkomen. 

Nu zitten zij nog vast in een bepaald patroon; ik ga naar het museum, daar gedraag ik mij zo en daar moet ik dit 

verwachten. Als rondleider wil je dat ze loskomen. 

Met Visible Thinking (VT) mag je als docent ook geen dingen verbeteren en geen kennis toevoegen, dan blijf je 

dus altijd in de interpretatie van je bezoeker, maar er zit altijd ook een element van kennisoverdracht in. Dat is 

ook nodig om weer nieuwsgierig te worden. Als je de methode VT toepast kan dat, maar dan moet je ook 

vertellen over ideeën van de kunstenaar en dat koppelen aan de ideeën van de bezoekers. Maar als je tijdens de 

interpretatie al gaat zeggen wat de kunstenaar vindt, dan krijg je een goed-fout verhaal, dat houdt men tegen 

met delen van hun ideeën, ze zijn bang om fouten te maken.  

Ik denk dat zij het heel spannend vinden om er mee te beginnen maar dat komt vooral omdat ze niet weten dat 

het mag, maar als er een juiste vorm wordt gekozen? 

Ook binnen de interactieve rondleiding geldt dat het spannend is zij weten niet of ze zelf iets mogen bedenken, 

of dat het theoretisch kloppend moet zijn. Bij VT mag je drie vragen stellen: “Wat zie je hier?”, “Wat zie je 

waardoor je dat zegt?” en “Wat kan je nog meer vinden?” Als museumdocent mag je wijzen en antwoorden in je 

eigen woorden vertellen en koppelen, maar je mag bijna niks.  

De elementen: 

- Goed contact: door het referentiekader breken, dus eerst goed contact leggen met je publiek, een 

veilige informele sfeer creëren. Dat is belangrijk bij interactieve rondleiding omdat men het gevoel 

hebben dat ze uit hun comfort zone moeten stappen. Bij de eerste kennismaking met je groep stel je je 

voor, en vraag je: “Wat is je verwachting”, “Ben je hier al geweest” of “Wat wil je zien?”  

- Eerst inspireren dan informeren: een rondleiding ga je niet meteen beginnen met een klassiek verhaal 

(bijvoorbeeld over het gebouw, het ontstaan en de context want dan zet je de toon, ga maar passief 

achterover hangen en luister maar). Dat stel je uit, kennisoverdracht kan wel ergens worden 

vormgegeven maar niet in het begin. Eerst inspireren dan informeren. Je kiest een interessant deel of 

een kunstwerk, daar begin je met een (kijk)opdracht zo worden bezoekers geïnspireerd om even goed 

te kijken en komen zij meteen in een actieve modus in plaats van een passieve modus.  

- Kijkopdracht: voorbeeld: Ten times two, met je opschrijfboekje schrijf je woorden op over elementen 

die je opvallen aan het kunstwerk: “Wat observeer je nu”, “Hoe voel je je?” of “Wat zijn je ideeën?” Deze 

kennis kan je weer koppelen, “Sluit dat aan bij kunstenaar of juist niet?” Rondleiders moeten inzien dat 

het niet gaat om wat zij weten maar om de ervaring van de bezoeker. 

o Interpreteren 

o Associëren 

o Observeren 

o Emoties aanspreken  

- Rode draad: niet totaal loslaten, bedenk goed wat je wil met de rondleiding. Bedenk van te voren goed 

het doel; het hoofddoel is meestal mensen een fijne, prettige, leuke ervaring en positief gevoel geven. 

Daarna komen andere doelen; ietsjes meer kennis of interesse wekken. Weet wie je doelgroep is, wat 

hun interesse is en wat bijdraagt aan je doelen(inspireren, fijn gevoel geven of kennis overdragen), dat 

wat niet bijdraagt aan de doelen moet je weglaten. 

Marissa: Je eigen mening geven; Even de toon zetten. Maayke: ja, ook een goed element, echter moet je hier 

mee oppassen, het kan als je het op het juiste moment en manier doet. Je kan het niet invullen en je mag niks 

zeggen alsof jouw mening de waarheid is. Je woordkeuze is daarbij van belang.  

 

Zijn er mogelijkheden om de interactieve rondleiding in te zetten voor de individuele bezoekers? 

- Hoe zou dat het beste kunnen? 

Dat kan vast, maar daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat is een denkwijze waar ik nog niet mee bezig ben 
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geweest. Zou je dan denken aan een programma die je ontwikkeld die de bezoeker kan ophalen bij de balie en 

dan samen zou kunnen doen? Wij gebruiken in het Groninger Museum in tentoonstellingsteksten ook vragen 

waarmee we eindigen. In het plan staat ook dat we met teksten het contact willen aangaan met de bezoeker.  

Dus het zou wel mogelijk moeten zijn? 

Ja, vragen zijn daarbij belangrijk, maar dan wel open vragen. Kennisvragen en vragen waar maar één antwoord 

goed is kunnen niet worden gesteld. Je moet als leidraad onthouden; ben je geïnteresseerd in wat het antwoord 

zou kunnen zijn, dan kan je de vraag stellen. Dan komt er namelijk een gesprek. Zodra je kennisvragen of vragen 

waar maar één antwoord goed is gaat stellen, dan gaat of iedereen raden of niemand zegt wat. Er is namelijk 

een te grote kans om iets fout te zeggen. Stel open vragen waarbij je oprecht geïnteresseerd bent in het 

antwoord, dat is heel belangrijk. Zonder daadwerkelijke interesse ontstaat er geen gesprek en krijg gesloten 

antwoorden.  

Doorvragen is ook valkuil, je bent vaak geneigd om iedereen de beurt te geven. Terwijl het juist belangrijk is om 

te vragen waarom zij dat vinden en of ze het kunnen onderbouwen. Men leert dan om verder na te denken en te 

onderbouwen. Daarop kan je een gesprek starten, “Snap je wat hij zegt, ben je het met hem eens of zie je dat 

anders?” Uiteindelijk wil je dat er een gesprek ontstaat tussen jou en de groep en vooral binnen de groep.  

Denk je dat het voor storymaking voor de individuele bezoeker voordelen heeft en kan zorgen voor 

drempelverlaging of persoonlijke connectie? 

Ongetwijfeld, alle opties van educatie kunnen bijdragen. Wat je hoopt is dat mensen die drempelverlaging 

ervaren daarna makkelijker opnieuw het museum bezoeken. Daar komt natuurlijk een stap voor, hoe komen ze 

dan in het museum?  

Meeste bezoekers zijn 65plus, een oude generatie en dat zal gaan stijgen, maar daarna krijgen we een dip. Want 

we leren jonge mensen niet naar het museum te gaan, dat is waar het op neer komt. Je moet de 

museumbezoeker van de toekomst creëren, je moet het museumbezoek aanleren, je kan er niet vanuit gaan dat 

iedereen dat kan. Er is een tijd geweest dat men ervan uitging dat iedereen kunst kan begrijpen, de uitleg moest 

vanuit kunst zelf komen. Daar bereik je maar een kleine groep mee. Men die meer uitleg nodig heeft en meer 

moeite hebben met kijken en beschouwen, die haken af. Het idee dat iedereen kunst kan begrijpen is elitair. Het 

is onzin dat iedereen dat maar moet kunnen.  

Wat is jouw belangrijkste conclusie uit je scriptie? 

Dat er dus al heel veel methodes zijn om de interactiviteit te bereiken en dat die interactiviteit heel erg bijdraagt 

aan wat je als museum wil. Het Groninger Museum wil verwonderen en aanzetten tot meningsvorming. Dat 

bereik je met interactiviteit veel meer dan met een klassieke rondleiding. Aanzetten tot meningsvorming komt 

echt door aansporing. Toestemming is nodig zodat mensen weten dat het oké is. Verwonderen kan nog door 

mooie anekdotes, maar meningsvorming niet. 

 

 

BIJLAGE 7 

Interview met Herman Tibosch, mede ontwikkelaar van Filosoferen met… van het  Kröller-Müller Museum op 3 

april 2017. 

Waarom hebben jullie gekozen voor Filosoferen met… in plaats van een interactieve rondleiding? / Kunt u iets 

vertellen over deze methode? / Speelt de interactie die men kan hebben met het kunstwerk een grote rol bij 

Filosoferen met…? 
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In het Kröller-Müller Museum zijn er geen museumdocenten. Ik kom zelf uit het onderwijs en vond het belangrijk 

om iets aan te kunnen bieden wat leerkrachten inspireert. Een museumbezoek sloot vaak niet aan bij het niveau 

en interesses van de kinderen. Omdat het museum geen museumdocenten heeft, is er besloten een programma 

te ontwikkelen voor docenten waar zij zelf mee aan de slag kunnen. We maken dus niet gebruik van een 

interactieve rondleiding, maar zetten wel dezelfde elementen in. Filosoferen met.. inspireert leerkrachten om 

zelf aan de slag te gaan, zelf te ontdekken en filosoferen. Het is namelijk een hele leuke manier om met kunst 

om te gaan. Zodra de leerkracht in zichzelf gelooft krijgen zij steeds meer vertrouwen en vinden ze het ook heel 

leuk. Zij instrueren de begeleiders die mee zijn. Het programma is flexibel. Het bezoek kan aansluiten bij de 

interesses van de kinderen. Zijn kinderen er aan toe om iets te doen, dan kan er een activiteit worden 

aangeboden, willen ze filosoferen dan gaan ze filosoferen, er is geen vaste route. Ouders vinden het leuk om 

mee te gaan en ontdekken hoe leuk het is om te associëren met kunst. De techniek van filosoferen willen wij 

graag delen met ouders en het onderwijs. Omdat deze manier van kijken naar kunst het museumbezoek heel 

leuk maakt.  

Ouders en leerkrachten zijn onze belangrijkste doelgroep, wij willen hen overtuigen en laten zien dat je op een 

andere manier moet kijken naar kunst dan naar taal en rekenen. Er wordt niks opgedragen en leerkrachten en 

ouders mogen zelf keuzes maken. Daardoor sluit het goed aan op het niveau van de kinderen.  

Er wordt bij Filosoferen met.. kunsthistorische informatie gegeven. Dat wordt net zo belangrijk gevonden als het 

bedenken van je eigen verhaal en het associëren. Ook het delen van informatie vinden wij belangrijk, filosoferen 

zit daaraan verbonden. Vragen worden gesteld aan de hand van een thema dat past bij het schilderij. De 

verhalen zijn te mooi om niet te vertellen, daarmee schetsen we een mooi kader. Men kan dit ook overslaan. Het 

is de bedoeling dat men eerst kijkt en dan informatie krijgt. Als bezoekers meer over het werk te weten komen, 

begint het kunstwerk meer te leven. Kinderen kijken eerst zonder er iets over te weten, daarna stellen 

leerkrachten allerlei fantasievragen. Daarna krijgt elk mens behoefte om meer te weten, de informatie is kort en 

wordt alleen maar ingezet om bezoekers nieuwsgieriger te maken, waardoor meer gevraagd en verteld kan 

worden. Interessante informatie maakt men enthousiast. Niemand verteld hen wat er te zien is, dat is hun eigen 

ontdekkingstocht. 

Belangrijke elementen van Filosoferen met…: informatie bieden, vragen stellen, fantaseren en doen.  

Gebruiken jullie nog andere voorbeelden om interactieve elementen in te zetten in het museum en hoe kan 

interactie het beste in het museum worden vormgegeven? 

Het Kröller-Müller Museum organiseert regelmatig tentoonstellingen waarbij bezoekers interactief betrokken 

zijn. Dat zijn vooral projecten voor kinderen en volwassenen samen. Wij zijn nu bezig met een rondleiding 

waarbij jongeren met elkaar het museum kunnen ontdekken dat kan gaan over alles wat hen bezig kan houden, 

zoals relaties etc. daarbij kunnen bezoekers samen ontdekken en informatie over elkaar op doen.  

Interactieve elementen voor individuelen bezoekers: 

Er zijn verschillende projecten ingezet. Zo was er een tentoonstelling waarbij kinderen via internet een eigen 

tentoonstelling mochten samenstellen. Hoewel dit leuke projecten zijn, merken we dat bezoekers het fijn vinden 

om iets in de hand te hebben, zoals het dobbelspel of blinddates voor families. 

Het dobbelspel is een spel bestaande uit een dobbelsteen en een vragenlijst. Bezoekers mogen dobbelen en 

krijgen dan een symbool aangewezen, zij mogen dan zelf een vraag kiezen die daarbij hoort en de vraag 

uitvoeren of beantwoorden. 

Bij het blinddatesspel voor families, kunnen bezoekers aangeven dat ze het museum willen bezoeken en krijgen 

dan informatie toegestuurd zonder te weten welk kunstwerk ze gaan zien. Het is een soort ontdekkingstocht en 

pas in het museum komen zij erachter welk kunstwerk zij hebben onderzocht. 
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Fysieke dingen werken beter om associaties op te roepen. Een echte dobbelsteen werkt beter dan iets digitaals 

waarbij men wordt afgeleid door het digitale component. Iets fysieks zorgt sneller voor een verbinding, terwijl 

digitaal soms wel goedkoper en makkelijker zou zijn. Het fijne aan een fysiek component is dat men het mee 

naar huis kan nemen en overal kan spelen. Zo wil het Kröller-Müller Museum museumbezoeken stimuleren en 

vergemakkelijken. Als men een leuke dag heeft gehad in het Kröller-Müller Museum met het dobbelspel, kunnen 

zij het spel meenemen en sneller naar een nieuw museum gaan om daar ook het spel te spelen. 

Op welke manier krijgen bezoekers de mogelijkheid om hun eigen verhaal te maken? 

Hoewel het voor bijvoorbeeld kleuters harstikke logisch is om verhalen te bedenken is dat bij volwassenen heel 

lastig. Zij vinden het spannend en zijn bang om iets doms te zeggen over kunst. Het duurt bij hen ook langer om 

los te komen tijdens het filosoferen. Dat is gek want kunst is bij uitstek geschikt om eigen verhalen te creëren, 

toch kost het enige moeite om dit voor elkaar te krijgen. De meeste bezoekers komen naar het museum met een 

houding van we zien wel en kijken gewoon, het samen ontdekken is iets wat gepromoot moet worden. Terwijl 

als mensen bijvoorbeeld het dobbelspel gebruiken, samen de vragen lezen en zelf aan de slag gaan, ze het heel 

leuk vinden om elkaars verhalen te horen. Om dit te stimuleren is het dan ook erg belangrijk dat er goede vragen 

worden gesteld. Vragen die de sociale interactie stimuleren.  

BIJLAGE 8 

Interview met Anne Venema, museumdocent in het Dordrechts Museum en Freelance Educator op 18 april 2017. 

 

Wat is de kracht van interactie? 

De kracht van interactie is dat het meer gaat leven, niet alleen maar kijken, maar ook wat doen.  

Veel kinderen hebben niet genoeg aandacht om naar een verhaal te luisteren. Dus wil je ze betrekken door ze 

nieuwsgierig te maken en prikkelende vragen te stellen zoals: “Waar zou dat meisje over na denken?”, zodat je 

daar samen over kan praten. Wij werken veel met Visible Thinking, daarbij staan de vragen “Wat zie je?”, “Waar 

denk je dat het over gaat?” en “Riep het nog vragen bij je op?” centraal. Na afloop zeggen kinderen dat ze echt 

meer zien en dat ze het leuk vonden. Ik probeer het ook met volwassengroepen maar die willen meer 

geëntertaind worden. Naar mate iedereen ouder wordt zijn ze toch banger om dingen te zeggen. Tenzij de groep 

vertrouwd is met elkaar, dan zijn ze losser. 

Met interactieve digitale media moet wel een meerwaarde zijn. Het moet niet alleen bestaan uit een knop 

indrukken, bezoekers moeten iets te weten komen wat ze nog niet wisten.  

Waar liggen de sterke en zwakke elementen? 

Digitale media kan afleiden van wat er in de zaal te zien is en het is erg sturend. Heel vaak is het toch een gadget 

waar musea graag aan mee willen doen. De ontwikkeling gaat heel snel, dus je loopt vaak achter de feiten aan.  

Tijdens interactieve rondleidingen vinden mensen het nog spannend om mee te doen. Maar het is wel goed dat 

zij op aan andere manier en ook gerichter gaan kijken. Ze krijgen meer informatie te horen.  

Waarom interactieve middelen inzetten voor de museumbezoeker?   

Musea willen een extra beleving bieden en zijn. Het ervaren van het museum kan door middel van interactie. 

Toch ligt het ook heel erg aan wat voor bezoeker je bent en of je daar behoefte aan hebt, het werkt niet voor 

iedereen. 

 

Wat zijn volgens u de elementen van een interactieve rondleiding? 

- Kijken: door middel van Visible thinking. (See, Think, Wonder). 
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- Doe activiteit: bij de kleuters nemen we wel eens kleine schetsblokjes mee, dan mogen zij zelf een werk 

natekenen. Of bij de middelbare school, mogen ze bij de portretten een schets van elkaar maken 

zonder te kijken.  

- Dialoog: verder denken, en vragen stellen als: “Wat vind jij ervan?” 

- Koppeling maken tussen verschillende kunstwerken: ik herinner ze vaak aan een werk dat zij ervoor 

hebben gezien. Dan laat ik ze kijken naar de verschillende toetsen, “Zie je verschil?” Daardoor deel ik 

ook kunsthistorische informatie. 

- Meningsvragen: “Wat vind je mooi en waarom?”, zo laten beseffen dat iedereen zelf wat mooi of lelijk 

mag vinden.  

- Achtergrond informatie: je verteld altijd wel wat de achtergrond is van het schilderij, dat vertel je na het 

associëren. Door die informatie snappen ze het schilderij soms beter. 

Wat onderscheidt de interactieve rondleidingen van andere (digitale) methodes? 

Met digitale media heb je met een computer te maken en is het veelal eenzijdige communicatie. Tevens moet 

het echt goed werken, het moet niet alleen leuk zijn maar ook een toegevoegde waarde hebben. Met een 

rondleiding kan je meer op elkaar inspelen.  

Worden er al interactieve rondleiding elementen ingezet en wat is het verschil met gewone interactie elementen? 

Voorbeeld: 

- Bij één programma krijgen kinderen van te voren informatie over hoe ze in de Goude eeuw portretten 

maakten. Daarna mogen zij zelf een portret maken door middel van een foto.  

- Bij de iPad horen mensen achtergrond verhalen waardoor ze nog een keer kunnen kijken naar het werk. 

Men kan dan kijken en een bepaalde informatierichting kiezen.  

- De jongeren van Take Part hebben soms bepaalde rollen in het museum. Zo zijn zij eens uitgenodigd om 

bij hun favoriete werk te gaan staan. Daar mochten zij hun verhaal over het schilderij vertellen aan de 

bezoekers. 

- Kinderen hebben wel eens gedichten gemaakt bij de schilderijen, deze werden gepresenteerd als 

objecttekst.  

Zijn er mogelijkheden om storymaking in te zetten voor de individuele bezoekers? 

Kom je snel in rondleidingen terecht, of inderdaad in tekstbordjes. In de tekst moet dan niet alleen informatie 

worden gegeven over de techniek of de schilder, maar ook gekke informatie. Prikkelende vragen zouden goed 

werken, daardoor gaan mensen weer beter kijken. Er zijn ook speurtochten of opdrachtboekjes of borden met 

flapjes, dat je kan voelen en ruiken. Bezoekers kunnen ook een bepaald perspectief volgen en op die manier de 

tentoonstelling bekijken. 

 


