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Samenvatting 
 
In musea is de afgelopen jaren veel veranderd ten aanzien van informatieoverdracht. Er zijn vele 
technologische ontwikkelingen geweest en waar musea vroeger alleen een tekstbordje hoefden te 
schrijven, kunnen zij nu kiezen uit talloze verschillende soorten media om de informatie over te 
brengen. Voor mij zijn nieuwe media de manier om de bezoeker meer verdiepende informatie aan te 
bieden zonder dat hij overvallen wordt door veel bordjes met lange stukken tekst. 
 
Deze afstudeerscriptie onderzoekt de mogelijkheid om de traditionele museumteksten door middel 
van nieuwe media aan te bieden aan de doelgroep dertigplusser. 
 
Museumteksten zijn bedoeld om bezoekers iets bij te brengen over de tentoonstelling en/of de 
desbetreffende kunstwerken. Museumteksten hebben drie functies: 

1. de functie om het publiek te informeren over de getoonde werken 
2. de functie om de samenhang tussen de getoonde werken te tonen 
3. de functie om de overkoepelende invalshoek van de tentoonstelling te belichten 

 
Nieuwe media kenmerken zich doordat zij door verschillende toepassingen tegelijkertijd gebruikt 
kunnen worden. Dit in tegenstelling tot oude media die slechts door één enkele toepassing kunnen 
worden gebruikt. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is dat het web veel interactiever is 
geworden.  
Met Web2.0 kan de gebruiker content toevoegen, zijn mening delen en op andere gebruikers 
reageren. 
Web2.0 is het begin van online samenwerking door middel van sociale netwerken waar informatie 
onderling wordt uitgewisseld en men hierdoor met elkaar in interactie kan gaan. 
 
Uit enquêtes onder de doelgroep blijkt dat 79% van de dertigplussers graag ziet dat musea meer 
gebruikmaken van nieuwe media. Echter, slechts 23% wil graag door middel van nieuwe media in 
interactie met andere bezoekers komen. De nieuwe media die de doelgroep het liefst terugziet in 
musea, zijn sociale media en locatieve media. Verder ervaren velen de museumteksten als een 
prettig houvast. C-teksten worden het meest gelezen door de doelgroep. 
 
Een angst vanuit de erfgoedinstellingen, bij het gebruik van de smartphone, is dat bezoekers te veel 
met de smartphone bezig zijn en de objecten zelf niet meer bekijken. Om dit te voorkomen moet de 
verdiepende informatie de basisregels van een traditionele museumtekst volgen en het object 
centraal stellen. 
 
De volgende aanbevelingen zijn gedaan: 

 Bouw het gebruik van nieuwe media in binnen werkprocessen van het museum. 
 Laat de traditionele museumteksten niet weg maar houd deze zo kort mogelijk en gebruik de 

nieuwe media om extra verdiepende informatie te geven. 
 Creëer menu’s om de interactiviteit te waarborgen en de informatie op maat aan te bieden.  
 Zorg dat de verdiepende informatie de basisregels van een traditionele museumtekst volgt. 
 Laat de discussies over onderwerpen buiten de muren gebeuren en zorg vooral voor 

verdiepende informatie binnen de muren. 
 Het museum kan er niet vanuit gaan dat iedereen een smartphone heeft. Het museum zal 

dus zelf voor digitale dragers moeten zorgen. 
 Toepassingen voor de smartphone moeten zo gemaakt worden dat ze minimaal werken op 

de besturingssystemen iOS (van Apple) en Android OS (van Google). 
 Maak vooral gebruik van sociale media en locatieve media. Games en weblogs zijn minder 

populair. 
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Summary 
 
In recent years museums have changed the way they approach the transfer of information. There 
have been many technological developments and where museums previously only had to write a text 
sign, they can now choose from numerous different types of media to pass on the information. For 
me, the new media are the way to give more depth information to the visitor without being 
overwhelmed by pieces of text. 
 
This thesis examines the possibility of using new media to traditional museum texts to offer to the 
target group which are people over thirty.  
 
Museum texts are intended to teach visitors something about the exhibition and / or the relevant 
art. Museum texts have three functions:  

1. the function to inform the public about the work shown 
2. the function to ensure consistency between the work shown 
3. the function to show the overall focus of the exhibition 

 
New media are characterized by the possibility to use multiple applications simultaneously. This in 
contrast to the old media which only can be used by a single application. One of the most important 
developments is that the web has become much more interactive.  
With Web2.0 the user can add content, share his opinion and respond to other users.  
Web2.0 is the beginning of online collaboration through social networks, where information is shared 
and people can interact with each other. 
 
In surveys of the target group it has shown that 79% of the thirtysomething’s would like to see more 
new media in museums. However, only 23% of this group would like tot interact with other visitors 
during their visit. The new media that the target group prefer to see in museums are social media 
and locative media. Also, the current museum texts are experienced as a comfortable hold. C-texts 
are most read by the target group. 
 
The great danger in the use of a smartphone is that the visitors are too engaged to this smartphone 
and forget to look at the objects itself. To prevent this, the deeper information must follow the basic 
rules of a traditional museumtext and focus on the object. 
 
The following recommendations have been done; 

 Integrate the use of new media within the processes of the museum. 
 Don’t discard the traditional museumtexts but keep these short and use the new media to 

give extra, more in-depth information. 
 Create menus to ensure interactivity and give customized information. 
 Ensure that the in-depth information follows the basic rules of a museumtext. 
 Let the discussions about the subject take place outside and keep the in-depth information 

inside.  
 The museum can not assume that everyone has a smartphone, therefore the museum itself 

needs to ensure for digital media. 
 Applications for a smartphone must be developed in a way so that they can operate on at 

least iOS (from Apple) and Android OS (from Google). 
 Make heavy use of social media and locative media. Games and weblogs are less popular.  
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Voorwoord 
 
Voor u ligt mijn scriptie, het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheden voor musea om 
nieuwe media te gebruiken om de traditionele museumteksten op een andere manier aan te bieden 
aan de doelgroep dertigplusser. Deze scriptie is het afstudeerproject van mijn studie Cultureel 
Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. 
 
Het schrijven van deze scriptie is een zelfstandig proces geweest. Door ervoor te kiezen om mijn 
onderzoek niet bij een organisatie uit te voeren, heb ik de discipline helemaal uit mijzelf moeten 
halen. Ik ben dan ook trots op het eindresultaat en op het feit dat het me gelukt is vol te houden. 
 
Zonder de hulp van mijn begeleidster vanuit de Reinwardt Academie, Simone Stoltz, had ik deze 
scriptie nooit kunnen schrijven. Telkens als ik weer een uurtje met haar aan de tafel gezeten had, 
ging ik weg met het gevoel dat het goed zou komen, ook als ik het van tevoren niet meer zag zitten. 
Voor alle hulp en opbouwende kritiek die ze mij de afgelopen tijd gegeven heeft, wil ik haar 
bedanken. 
Graag wil ik ook Theo Meereboer, Hayo Wagenaar, Marie Baarspul en Eline Levering bedanken voor 
het delen van hun mening en visie op mijn onderwerp.  
 
Ten slotte wil ik mijn familie, vrienden en mijn vriend bedanken voor alle hulp en steun die ik de 
afgelopen tijd van hen gekregen heb. 
 
 
Silvia Nelis, 2 oktober 2012 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
1.1.  Aanleiding van het onderzoek 
In musea is de afgelopen jaren veel veranderd ten aanzien van informatieoverdracht. Er zijn vele 
technologische ontwikkelingen geweest en waar musea vroeger alleen een tekstbordje hoefden te 
schrijven, kunnen zij nu kiezen uit talloze verschillende soorten kanalen om de informatie over te 
brengen. Ook zijn er steeds meer mensen die gebruikmaken van nieuwe media, die zijn niet meer 
alleen voorbehouden aan jongeren. 
Voor mij zijn nieuwe media een kans om de bezoekers meer verdiepende informatie aan te bieden 
zonder dat ze overvallen worden door veel bordjes met lange stukken tekst.  
 
Dit onderzoek richt zich specifiek op de doelgroep dertigplusser. In de afgelopen jaren is er veel 
onderzoek geweest rondom nieuwe media in combinatie met jongeren of juist de ouderen 
(vijftigplussers). De middengroep is nog weinig onderzocht. 
Ook richt dit onderzoek zich specifiek op de teksten en informatieoverdracht binnen het museum. 
Nieuwe media worden door musea nu veel buiten de museummuren gebruikt, ik wil laten zien dat 
deze ook goed binnen de muren toepasbaar zijn.  
 
1.2. Hoofd- en deelvragen 
Aan de hand van het bovenstaande is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 
 
Hoe kunnen musea nieuwe media gebruiken om hun traditionele museumteksten aan te bieden aan 
de doelgroep dertigplusser? 
 
Om een goed antwoord te geven op de hoofdvraag moeten de volgende deelvragen beantwoord 
worden: 
  

1. Welke vormen van museumteksten zijn er? 
2. Welke vormen van museumteksten spreken de doelgroep het meest aan? 
3. Aan welke eisen moeten museumteksten voldoen? 
4. Aan welke eisen moeten teksten gerelateerd aan nieuwe media voldoen? 
5. Welk mediagebruik heeft de doelgroep? 
6. Wat zijn de mogelijkheden van nieuwe media? 

 
1.3. Doelstelling 
Mijn doelstelling is om musea een duidelijk beeld te geven van wat er allemaal mogelijk is met 
nieuwe media en hoe ze deze media kunnen inzetten om de informatie aan te bieden, binnen de 
museummuren, specifiek aan de doelgroep dertigplusser.  
 
1.4. Afbakening van het onderzoek 
Dit onderzoek draait om drie begrippen: nieuwe media, museumteksten en de doelgroep 
dertigplusser. Omdat iedereen wat anders onder deze begrippen kan verstaan, is het nodig een 
afbakening te maken. In deze paragraaf zal ik uitleggen wat ik precies bedoel met deze begrippen. 
 
Nieuwe media 
Vandaag de dag wordt met de term ‘nieuwe media’ vooral de digitale media bedoeld. In deze zin 
behoort een mobiele telefoon ook tot de nieuwe media, terwijl een analoge telefoon bij de oude 
media behoort. Als we praten over de digitale media als ‘nieuwe media’, vallen hier de volgende 
zaken onder: internet, videogames, computers (tablets, smartphones), sociale media, locatieve 
media, digitale film, virtual reality, digitale fotografie en mobiele telefonie. 
 
 



 
 9 

 
 
De term ‘nieuwe media’ wordt naast digitale media ook vaak gebruikt voor audiovisuele media. Als 
er op deze manier naar nieuwe media gekeken wordt, vallen televisie en film ook onder de nieuwe 
media. De term ‘oude media’ wordt dan voornamelijk gebruikt voor gedrukte media als kranten en 
boeken.1 
 
Ik hanteer ‘nieuwe media’ als overkoepelende term voor zaken als internet, games, sociale media, 
locatieve media en virtual reality. Ook applicaties (toepassingen) voor smartphones en tablets horen 
hierbij. Deze zaken vallen allemaal onder de digitale media. Daarom zal in dit onderzoek met de term 
‘nieuwe media’ de digitale media bedoeld worden en laat ik audiovisuele media als televisie en film 
buiten beschouwing. 
 
Museumteksten 
In en buiten het museum zijn er allerlei teksten te vinden om de bezoeker te informeren. Er zijn 
zaalteksten, objectteksten, kijkwijzers, etc. Maar ook reclameteksten, catalogi en museumgidsen. 
In dit onderzoek kijk ik naar de museumteksten binnen de muren van het museum. Die beslaan de 
zaalteksten, de objectbordjes en de kijkwijzers. De teksten die zijn bedoeld om mee naar huis te 
nemen en daar als aanvullende informatie te lezen, zoals de catalogi en de museumgidsen, zal ik wel 
aanhalen in het onderzoek. Deze teksten zal ik gebruiken om te laten zien hoe deze informatie, door 
middel van nieuwe media, ook binnen de museummuren aan bezoekers kan worden verstrekt. 
 
Doelgroep 
In dit onderzoek richt ik me op de doelgroep dertigplusser. Deze doelgroep betreft mensen in de 
leeftijd van 30 t/m 65 jaar, de groep werkende mensen. Ik heb specifiek voor deze leeftijdscategorie 
gekozen, omdat ik me op een nieuwe doelgroep wil richten. Veel onderzoeken naar nieuwe media 
richten zich op jongeren (15-25 jaar) of ouderen (vijftigplusser), ondanks dat de generatie hiertussen 
een grote doelgroep is die steeds meer affiniteit met nieuwe media heeft. 
Daarbij is de doelgroep dertigplusser een redelijk grote groep museumpubliek. In 2009 was 36% van 
de museumbezoekers 30 jaar of ouder.2 Uit onderzoek van de Nederlandse Museumvereniging blijkt 
dat ongeveer 15% van de 750.000 mensen die een museumjaarkaart heeft, dertigplusser is.3 
 
1.5. Methode van onderzoek 
Om antwoord te kunnen geven op mijn deelvragen en om meer grip te krijgen op de begrippen 
‘nieuwe media’ en ‘museumteksten’, heb ik eerst theoretisch onderzoek gedaan. Hierbij heb ik zowel 
de literatuur als het internet als bron gebruikt. 
 
Daarnaast heb ik diverse mensen uit het werkveld gesproken. Ik heb ze gevraagd naar hun 
ervaringen en kennis over nieuwe media in combinatie met teksten. Het waren veelal leuke 
gesprekken waar ik in mijn onderzoek veel aan heb gehad. 
 
Om meer te weten te komen over de wensen en behoeften van de doelgroep heb ik 145 personen 
geënquêteerd en gevraagd naar hun gebruik van museumteksten en hun gebruik van nieuwe media. 
Uit deze enquêtes zijn 128 bruikbare reacties gekomen. Deze reacties heb ik verwerkt in cijfers en 
grafieken (bijlage 3). De grafieken heb ik ook gebruikt in mijn hoofdstukken. 
 

                                                 
1
 Vos, Lisa ‘Vijftigplussers, nieuwe media en publieksvoorzieningen’. Universiteit Twente, 2008 (p. 17) 

2
 Ranshuysen, Letty, ‘Museummonitor 2009. IJzeren wetten en trends’. Erfgoedwijs. 2009. 13-03-2012 

<http://www.erfgoedwijs.nl/clientdata/downloads/analyse%20museummonitor%202009.pdf> 
3
Nederlandse Museumvereniging. ‘Profiel kaarthouders.’Museumvereniging. Update: 2011. 05-03-2012 

<http://www.museumvereniging.nl/Productenendiensten/Museumkaart/Profielkaarthouders.aspx> 
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Hoofdstuk 2 De doelgroep 
 
2.1.  De dertigplusser als doelgroep 
In het kader van generatiemanagement zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar generaties en 
de verschillen hiertussen. Generatiemanagement is erop gericht om bedrijven meer te leren over de 
kenmerken, kansen en risico’s van alle verschillende generaties op de werkvloer. Op deze manier kan 
er zo efficiënt mogelijk worden omgegaan met deze kenmerken, kansen en risico’s. 
 
In deze paragraaf wordt een aantal kenmerken van de dertigplusser op een rijtje gezet. Deze 
kenmerken zijn bedoeld om een algemeen beeld van de doelgroep te creëren. Hierbij moet wel 
worden opgemerkt dat het algemene kenmerken zijn, die lang niet voor iedere dertigplusser zullen 
gelden. 
  
In Nederland leven er ongeveer 16,7 miljoen mensen, waarvan ongeveer 50% binnen de doelgroep 
valt (zie figuur 1). Uit de enquête die ik onder de doelgroep heb afgenomen, blijkt dat het merendeel 
van de doelgroep samenwoont/getrouwd is en kinderen heeft. 
 
Bevolking Nederland 2011 

 

 
Figuur 1. Centraal Bureau voor Statistieken 
 
 
De Nederlandse bond van bemiddelings- en uitzendondernemingen (NBBU) heeft in 2009 een 
onderzoek gedaan naar kenmerken van verschillende generaties.4 Ook het bedrijf “Koffie en 
Bubbels”, dat zich richt op generatieleren en generatiecoaching in organisaties, heeft een onderzoek 
gedaan naar de verschillende kenmerken van generaties in Nederland.5 De resultaten van Koffie en 
Bubbels komen zeer overeen met de resultaten van het NBBU. Hieronder bespreek ik de resultaten 
van bovenstaande twee onderzoeken. 
 
De dertigers van nu worden veelal aangeduid als de pragmatische generatie. Deze mensen zijn 
geboren tussen 1971 en 1980. 
Algemene kenmerken van deze generatie zijn: 

 Gevoelig voor stress. De dertigers van nu moeten zichzelf bewijzen en keuzes maken.  
 Hecht veel waarde aan zelfontplooiing. ‘Je eigen ding doen’ en ‘jezelf zijn’ zijn erg belangrijk. 
 Zelfverzekerd, direct en ondernemend. Streeft naar concrete resultaten. 
 Streeft naar plezier en dynamiek op de werkvloer. 
 Organiseert zich in netwerken en krijgt graag feedback. 
 Goede teamspelers. 

 

                                                 
4
 Nederlandse bond van bemiddelings- en uitzendondernemingen. ‘Generatiemanagement. nbbu. 2009. 

27 maart 2012 <https://www.nbbu.nl/sites/default/files/handboek_generatiemanagement.pdf> 
5
 ‘Levensfases.’ Koffie en Bubbels. Artikelen. z.d. 27-03-2012 < http://koffie-bubbels.nl/files/artikelen/40.pdf> 
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De generatie voor de pragmatische generatie, geboren tussen 1956 en 1970, wordt ‘de verloren 
generatie’ of ‘generatie X’ genoemd. 
Algemene kenmerken voor deze generatie zijn: 

 Individualistisch ingesteld. 
 Bescheiden en nuchter. 
 Stelt prijs op persoonlijke ontwikkeling. 
 Groot verantwoordelijkheidsgevoel naar de thuisbasis. 
 Hecht veel waarde aan leren en eigen verantwoordelijkheid. 
 Richt zich minder op profileren via netwerken. 

 
Steeds vaker horen we om ons heen over het fenomeen ‘dertigersdilemma’. 
Nienke Wijnants (psychologe en loopbaanadviseuse) heeft een onderzoek gedaan naar dit 
fenomeen. 6 De veelvoorkomende stress bij dertigers komt volgens Wijnants voornamelijk door de 
groeiende keuzemogelijkheden in onze samenleving. Dertig is een leeftijd waarop belangrijke keuzes 
moeten worden genomen. De grote hoeveelheid keuzes die er tegenwoordig is, veroorzaakt bij de 
dertigers ‘keuzestress’, die kan resulteren in een burn-out. 
 
Daarnaast hebben dertigers volgens Wijnants steeds vaker het gevoel: is dit alles? Volgens haar komt 
dit doordat we steeds sneller de piramide van Maslow doorlopen. De piramide van Maslow is een 
hiërarchische ordening naar behoeften (zie figuur 2). Mensen moeten eerst hun basis hebben 
voordat er ruimte ontstaat voor verdieping en levensvragen. Omdat we steeds sneller deze piramide 
doorlopen, zitten we rond ons dertigste levensjaar al aan de top van de piramide.  
 
  De behoeftepiramide van Maslow 
 

                                                 
6
 Prinsen, Evelyn. ‘Spitsuur rond je dertigste’ Quarterlifequest. 2006. 20 april 2012 

<http://www.quarterlifequest.nl/quarterlifequest/dertigersdilemma.htm> 

Figuur 2. Maslow. De behoeftepiramide. z.d. 18-05-2012 

<http://www.gertjanschop.com/modellen/piramide_van_maslow.html> 
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2.2.  De dertigplusser en musea 
Dat jongeren (15-25 jaar) weinig naar musea gaan, is algemeen bekend. Maar hoe zit dat met de 
generatie daarboven: de dertigplussers? 
 
Onderzoek van het CBS heeft aangetoond dat het museumbezoek weer gaat stijgen vanaf de leeftijd 
van 25 jaar. Het daalt pas weer wanneer mensen de leeftijd van 75 jaar gepasseerd zijn (figuur 3). 
Onderstaande grafiek (figuur 3) geeft dit goed weer. Deze grafiek laat het percentage personen in 
een bepaalde leeftijdscategorie zien dat 3-11 keer per jaar een museum bezoekt. Bijvoorbeeld: in het 
jaar 2000 bezocht 14% van de mensen in de leeftijdscategorie 35-45 jaar 3 tot 11 keer een museum. 
 
Museumbezoek door de jaren heen ingedeeld op leeftijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvallend is dat het museumbezoek in de leeftijdscategorie 0-12 jaar vrij hoog is. Kinderen komen 
over het algemeen vaak in musea in schoolverband of met hun ouders en/of grootouders. 
Uit de enquêtes die ik voor dit onderzoek onder de doelgroep heb gehouden, komt naar voren dat 
het merendeel van de doelgroep (67%) in het afgelopen jaar tussen de twee en elf keer naar een 
museum is geweest. 12% heeft het afgelopen jaar zelfs twaalf keer of meer een bezoek aan een 
museum gebracht. 
 
Musea worden dus vrij goed bezocht door de dertigplussers. Dit blijkt ook uit gegevens van de 
Nederlandse Museumvereniging (figuur 4). Volgens deze gegevens gebruikten in 2011 ongeveer 
750.000 mensen de museumkaart. Ongeveer 75% hiervan was dertig jaar of ouder.7 
 
Museumkaarthouder ingedeeld op leeftijd in het jaar 2011. 

 
Figuur 4. Nederlandse museumvereniging 
 
Het CBS en de Nederlandse Museumvereniging hebben voor hun onderzoek andere 
leeftijdscategorieën gebruikt dan ik voor mijn onderzoek. Ik heb bewust gekozen voor een doelgroep 
die begint vanaf 30 jaar, omdat ik gemerkt heb dat de meeste onderzoeken naar nieuwe media en 
jongeren eindigen rond de 27 jaar (soms iets erboven, soms iets eronder). De bovengrens van mijn 
doelgroep (65 jaar) heb ik gekozen nadat ik mijn enquêtes gehouden heb. Hieruit bleek dat vanaf 65 
jaar het nieuwe mediagebruik een stuk verminderde. 

                                                 
7
 Nederlandse Museumvereniging. ‘Profiel kaarthouders.’Museumvereniging. 2011. 05-03-2012 

<http://www.museumvereniging.nl/Productenendiensten/Museumkaart/Profielkaarthouders.aspx> 
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2.3.  De dertigplusser en nieuwe media 
Tegenwoordig weten jongeren niet beter dan dat alle informatie direct te raadplegen is. Via 
netwerksites ontvangen gebruikers gemiddeld 110 berichten per dag.8 Zodra de computer of 
telefoon aangezet wordt, begint de informatiestroom. 
De generatie dertigplusser heeft de opkomst van het internet nog meegemaakt maar is niet 
opgegroeid met nieuwe media. Dit betekent niet dat de dertigplussers deze niet gebruiken. Uit de 
enquêtes die ik heb afgenomen onder de doelgroep blijkt dat 84% gebruikmaakt van digitale 
toepassingen als Facebook, Google Maps, Games en Weblogs. Van deze 84% gebruikt 31% nieuwe 
media zelfs meerdere keren per dag en 45% meerdere keren per week (zie figuur 5). 
 
Frequentie van het gebruik van digitale toepassingen door dertigplussers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Opvallend is dat 55% van de dertigplussers geen gebruik maakt van dragers als tablets of 
smartphones. Mocht deze groep gebruikmaken van digitale toepassingen, dan zal dat voornamelijk 
gebeuren op de pc of laptop. 
 
In paragraaf 2.1 hebben we het gehad over het zogenoemde dertigersdilemma. Hier kwam naar 
voren dat veel dertigerplussers een burn-out krijgen. Internetexpert Jim Stolze is dit ook opgevallen, 
maar hij schrijft de burn-out van dertigers toe aan het vele gebruik van social media. De 
informatiestroom komt 24 uur per dag binnen op laptop, smartphone of tablet. Dit kan heel 
dwingend zijn. Dertigplussers kunnen zich er volgens Stolze nog niet bij neerleggen dat ze keuzes 
moeten maken in al deze informatiestromen. Dit in tegenstelling tot jongeren die opgegroeid zijn 
met de nieuwe media en deze keuzes een stuk makkelijker maken.9 

                                                 
8
  NU.nl/ ’30-plusser gevoeliger voor social media burnout.’ nu.nl. 25-02-2011. 23.04.2012 

<http://www.nu.nl/werk-en-prive/2454435/30-plusser-gevoelig-social-media-burnout.html.> 
9
 NU.nl/ ’30-plusser gevoeliger voor social media burnout.’ nu.nl. 25-02-2011. 23.04.2012 

<http://www.nu.nl/werk-en-prive/2454435/30-plusser-gevoelig-social-media-burnout.html.> 

Figuur 5. 



 
 14 

2.4 Het leesgedrag van de dertigplusser 
Hoeveel of hoe weinig mensen lezen, hangt af van een aantal factoren zoals opleidingsniveau, leeftijd 
en de hoeveelheid vrije tijd die iemand heeft.  
 
Onderzoek van het CBS heeft aangetoond dat het aantal leesuren per week van gedrukte media in 
Nederland afneemt.10 Met gedrukte media worden hier media bedoeld als boeken, kranten en 
tijdschriften. In 1975 las de Nederlander nog zo’n 6 uur per week. In 1990 was dit gedaald tot 5 uur 
per week en in 2005 zelfs tot minder dan 4 uur per week. Tegenover deze daling staat juist een 
stijging van het gebruik van internet en televisie. Kranten en tijdschriften hebben het meest te lijden 
onder deze daling. Nederlanders halen het nieuws steeds vaker van internet of de televisie. Boeken 
ter ontspanning worden nog steeds meer in gedrukte vorm gelezen, hoewel dit ook terugloopt. Zeker 
met de komst van de e-reader. De e-reader is een tablet speciaal ontworpen om er boeken, kranten 
en tijdschriften op te kunnen lezen. De e-reader maakt geen gebruik van achtergrondverlichting zoals 
bij gewone tablets, zodat het lezen van het beeldscherm af minder vermoeiend is. 
 
Ook onderzoek van Stichting Marktonderzoek Boekenvak en Intomart GfK toont aan dat de 
belangrijkste reden om minder boeken te kopen het gebruik van andere media (als internet en 
televisie) is.11 
 
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (siob) heeft een onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding 
van boeken in verschillende leeftijdscategorieën.12 Ook dit onderzoek heeft aangetoond dat het 
aantal leesuren per week afneemt. Daarnaast wordt duidelijk dat hoe jonger mensen zijn, hoe 
minder tijd er wordt besteed aan lezen. 
Qua populariteit in de genres gaat het gelijk op. Romans en spannende boeken worden door elke 
leeftijdsgroep het meest gelezen, gevolgd door literaire boeken. Strips en jeugdboeken worden door 
elke leeftijdsgroep het minst gelezen, behalve door de 12-19-jarigen. Bij deze groep staat dit genre 
op de tweede plek.  
 
Het lezen van een beeldscherm 
Uit onderzoeken blijkt dat mensen een tekst van een beeldscherm op een andere manier lezen dan 
een tekst op papier. Beeldschermlezers hebben een andere manier om de informatie in zich op te 
nemen.13 Ze zijn ongeduldig en schakelen snel van tekst naar tekst en van scherm naar scherm 
(schermzappen). Ook lezen zij niet lineair maar gaan ze vaker scannend door een tekst heen. 
Dit scannend lezen wordt ook veel gedaan door mensen die teksten lezen op papier. Dit gebeurt 
echter nog vaker vanaf een beeldscherm. Daarnaast wordt er van een beeldscherm af ook minder 
zorgvuldig gelezen dan van papieren teksten. Volgens de Amerikaanse onderzoeker Jakob Nielsen 
lezen we slechts 20% van een beeldschermtekst woord voor woord. De resterende 80% van de tekst 
scannen we.14 
 

                                                 
10

 Vankan, Pieter. ‘Boekhandels verkopen meer, Nederlander leest minder.’ Webmagazine. 17-03-2008. 10-05-

2012 < http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2401-

wm.htm> 
11

 ‘Waarom houden boekverkopers de hand op de knip? Bezuinigende consumenten en internet zitten 

boekverkopers dwars.’ Stichting Marktonderzoek Boekenvak. Archief. 20-11-2011. 10-05-2012 

<http://www.marktonderzoekboekenvak.nl/index.php?page=archief> 
12

 ‘Tijdsbesteding aan boeken.’ Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Trends Media en Informatie. 2005. 10-

05-2012 <http://www.siob.nl/bibliotheekmonitor/trends-media-informatie/boeken/tijdbesteding-aan-

boeken/item96> 
13

 Tettero, Liesbeth. Webschrijven, schrijven voor nieuwe media. Groningen, 2005 (p. 50-51) 

Ven, Mascha van de. Nieuwe media en lezen. Stichting Lezen. Amsterdam, 2000 (p.25-27) 
14

 Nielen, Jakob. ‘Scrolling and Attention’ Jakobs Nielsen’s Alertbox. Maart 2010. 24-04-2012 

<http://www.useit.com/alertbox/scrolling-attention.html > 
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Mensen lezen niet graag lange teksten van een beeldscherm af. Dit heeft te maken met het feit dat 
lezen van een beeldscherm langzamer gaat dan het lezen van tekst op papier. Jakob Nielsen heeft 
het zelfs over een vertraging in het lezen van 25%.15 
 
Teksten voor digitale media moeten dus zeker niet te lang worden. Een korte tekst is maximaal twee 
schermen lang. Deze tekst is te kort om te zappen, hierdoor is de kans groot dat mensen het stuk 
scrollend doorlezen.  

                                                 
15

 Nielsen, Jakob. ‘Be succinct (Writing for the web). Jakob Nielsen’s Alertbox. Maart 1997. 24-04-2012 

<http://www.useit.com/alertbox/9703b.html> 
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Hoofdstuk 3 Museumteksten 
 
In een publieksonderzoek van het Stedelijk Museum Amsterdam noemden bezoekers als meest 
gewaardeerde vorm van informatieverschaffing in een museum: catalogi (81%), teksten bij 
kunstvoorwerpen (75%) en folders (71%). Ook bleek dat 92% van de bezoekers tijdens een 
museumbezoek gebruikmaakten van de teksten bij kunstvoorwerpen. 
Het boek ‘Tekst bij beeld’ van Jan Torringa vermeldt dat uit verschillende onderzoeken in 
Amerikaanse en Nederlandse musea blijkt dat ongeveer 85% van de bezoekers het kijken naar kunst 
leuker vindt als het object begeleid wordt door een tekst.16 
 
Museumteksten zijn bedoeld om bezoekers iets bij te brengen over de tentoonstelling en/of de 
desbetreffende kunstwerken. De teksten leveren de bezoeker toegang tot wat hij ziet. Het tekstbord 
heeft een aanvullende functie binnen het museum. Bezoekers komen in de eerste plaats naar een 
museum om de objecten te bekijken. In de Syllabus bij de basiscursus Museum en Publiek (syllabus 
‘Museum en Publiek’) gaan de auteurs zelfs nog verder door te zeggen dat hierbij de museumwet ‘Als 
je het niet kunt zien, is het niet waar’ een grote rol speelt. Met deze ‘museumwet’ wordt bedoeld dat 
het effect van museumteksten beperkt is op het moment dat de teksten geen verbinding hebben 
met de zichtbare collectie.17 Het is daarom belangrijk dat museumteksten de bezoeker aanzetten tot 
kijken. 
Het Landelijk contact van museumconsulenten (LCM) geeft in de syllabus ‘Museum en Publiek’ aan 
dat de schrijver van museumteksten een aantal vragen aan zichzelf moet stellen nog voordat hij de 
tekst gaat schrijven. Dit helpt hem om alle informatie goed over de tentoonstelling te verdelen en om 
goede, pakkende teksten te schrijven. Vragen waaraan gedacht kan worden, zijn:18 

 Voor wie wordt de tekst geschreven? 
 Welke rol gaat de tekst in de tentoonstelling spelen? 
 Welke sfeer brengt de tentoonstelling over en wat voor een soort tekst past daar het best 

bij? 
 Hoeveel teksten zijn er gewenst? 
 Moet er een volledige vertaling van de tekst komen en in hoeveel talen wordt die 

aangeboden? 
 Zijn er mogelijkheden om teksten te vermijden, bijvoorbeeld door een filmpje of een 

geluidsband? 
 

3.1. Verschillende vormen van museumteksten 
“Zaalteksten zijn primair bedoeld om op zaal met het publiek te communiceren over de getoonde 
werken, hun samenhang en de invalshoek van de tentoonstelling” 
(Stedelijk Museum Amsterdam, Publieksbemiddeling 2009-2012 (2009) ) 
 
In een museum komt de bezoeker verschillende vormen van teksten tegen. Er zijn teksten op de 
muren, teksten bij de objecten en teksten op een bordje midden in de zaal. Daarnaast hebben veel 
musea ook folders, brochures, speurtochten, etc. Dit zijn allemaal begeleidende teksten.  
 
Een museumtekst heeft een aanvullende functie. De bezoeker komt in de eerste plaats voor het 
object. Maar op grond van bovenstaand citaat van het Stedelijk Museum Amsterdam kunnen we 
ervan uitgaan dat een museumtekst meerdere functies heeft, namelijk: 

 de functie om het publiek te informeren over de getoonde werken 

                                                 
16

 Tekst bij beeld. Nederlandse Museumvereniging. Amsterdam, 2000 (p. 8) 
17

 Syllabus bij de basiscursus museum en publiek. Landelijk contact van museumconsulenten. Tilburg, 2000. 

 (p. 37) 
18

 Syllabus bij de basiscursus museum en publiek. Landelijk contact van museumconsulenten. Tilburg, 2000.  

(p. 38) 
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 de functie om de samenhang tussen de getoonde werken te tonen 
 de functie om de overkoepelende invalshoek van de tentoonstelling te belichten 
 

Om al deze functies mogelijk te maken, hanteren musea vaak een verdelingssysteem voor de 
teksten. Uit eigen waarnemingen en uit verschillende bronnen19 blijkt dat, hoewel elk museum een 
eigen verdeling maakt, er wel een overkoepelende lijn in te vinden is. Over het algemeen zijn 
museumteksten in te delen in twee categorieën: de zaalteksten en de educatieve teksten. Binnen 
deze categorieën zijn de teksten ook weer te verdelen in een aantal groepen. 
 
3.1.1. Zaalteksten 
Volgens Nele Costers en Piet van de Craen is in veel musea een systeem van vier typen teksten te 
vinden.20 
Zij spreken van: 

1. A- teksten 
2. B- teksten 
3. C- teksten 
4. D- teksten 

 
Dit systeem deelt teksten in op basis van de functionaliteit. Elk van de teksten bezet een strategische 
rol in de ordening van het informatieaanbod van het museum. Elke vorm heeft een eigen opmaak. 
Deze kan per museum verschillen maar moet binnen het museum wel consequent worden 
aangehouden. Hierdoor is het voor de bezoeker gelijk duidelijk om welk soort tekst het gaat en kan 
hij selecteren wat hij leest: algemene informatie (A-, B-teksten) of toch wat meer specifiekere 
informatie (C- en D-teksten). 

 
A-teksten 
A-teksten leiden de tentoonstelling in. Ze bieden een houvast en een oriëntatiepunt voor de 
bezoeker. A-teksten situeren de expositie en de kunstenaar naar tijd en ruimte. Hierdoor weet de 
bezoeker vanaf het begin waar de tentoonstelling over gaat. 
 
B-teksten 
B-teksten verbinden de verschillende onderdelen van de tentoonstelling. Samen vormen zij de 
zogenaamde ‘rode draad’ van de opstelling. 
 
C-teksten 
C-teksten zijn de teksten bij de objecten, ook wel vaak bijschriften genoemd. C-teksten bevatten 
alleen kerninformatie. Ze geven antwoord op vragen als: ‘Wat is het? Wie heeft het gemaakt? Hoe 
oud is het? Wat is het materiaal?’ etc. 
 
D-teksten 
D-teksten zijn de uitgebreidere bijschriften. Anders dan C-teksten geven D-teksten weinig tot geen 
kerninformatie over het object. D-teksten dienen tot voorbeeld en geven hoofdzakelijk 
achtergrondinformatie, zoals kleine weetjes, een pittig detail of boeiend verhaal. 
Deze D-teksten worden ook wel C+-teksten genoemd. 
 

                                                 
19

 Baarspul, Marie. Persoonlijk interview. 17-02-2012 

Costers, Nele, Piet van de Craen Het schrijvende en beschrijvende museum. Zaalteksten, muurteksten, 

kernteksten of beeld zonder tekst. Brussel, 2001 (p.16) 

Tekst bij beeld. Nederlandse Museumvereniging. Amsterdam, 2000 
20

 Costers, Nele, Piet van de Craen Het schrijvende en beschrijvende museum. Zaalteksten, muurteksten, 

kernteksten of beeld zonder tekst. Brussel, 2001. (p. 16-22) 
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In 1997 heeft Jan Torringa (tekstschrijver in het Frans Halsmuseum) een onderzoek gedaan naar 
teksten bij schilderijen, de hiergenoemde D-teksten. Volgens dit onderzoek kunnen teksten op 
verschillende manieren geschreven worden.21 
Deze manieren zijn: 

 beeldbeschrijvend zakelijk 
 beeldbeschrijvend subjectief 
 niet-beeldbeschrijvend zakelijk 
 niet-beeldbeschrijvend subjectief 

 
Hoewel het een wat verouderd onderzoek is, worden veel museumteksten (on)bewust nog steeds op 
deze manier geschreven. 
 
Beeldbeschrijvend 
Bij een beeldbeschrijvende tekst wordt er een nauwkeurige beschrijving van het schilderij gegeven. 
Er wordt precies verteld wat de bezoeker op het schilderij kan zien. 
Bij een zakelijk beeldbeschrijvende tekst blijft het hierbij. Er worden verder geen woorden gebruikt 
die de bezoeker een bepaalde denkrichting induwen. 
Dit is anders bij een subjectief beeldbeschrijvende tekst. In deze tekst wordt het schilderij ook 
nauwkeurig beschreven maar voegt de schrijver wat extra bijvoeglijk naamwoorden toe, zoals: braaf, 
nors, prachtig, etc. Door deze bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken manipuleert de schrijver de 
bezoeker. Want: als de schrijver zegt dat Rembrandt alles prachtig heeft weergegeven, wie ben ik 
dan om te zeggen dat het niet mooi is. 
 
Niet-beeldbeschrijvend 
Een niet-beeldbeschrijvende tekst is het tegenovergestelde van een beeldbeschrijvende tekst. 
De schrijver geeft met deze tekst meer achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de schilder zelf, 
over de tijd waarin het schilderij geschilderd is of over verborgen betekenissen die in het schilderij te 
vinden zijn. Net zoals bij de beeldbeschrijvende tekst worden er bij de subjectieve variant bijvoeglijke 
naamwoorden toegevoegd. 
 
3.1.2. Educatieve teksten 
Naast de teksten op zaal zijn er in musea ook vaak nog brochures en kijkwijzers te vinden met wat 
meer achtergrondinformatie over de tentoonstelling en soms een aantal educatieve opdrachten. 
Vaak richten deze zich op schoolgroepen en leerkrachten, maar de brochures en kijkwijzers kunnen 
ook door bezoekers die niet in schoolverband komen, gekocht worden. 
Het grote verschil met de zaalteksten is dat de lezers van de educatieve folders zelf al de beslissing 
hebben genomen de folder te lezen. Ze hoeven hier niet meer voor te worden uitgenodigd. Hierdoor 
zijn de lezers al gemotiveerd om de teksten te lezen en zullen ze dit ook meer doen. 

 
3.1.3. Catalogi 
Aan veel tentoonstellingen gaat een uitgebreid onderzoek vooraf. De hieruit verkregen informatie 
kan onmogelijk in zijn geheel in de tentoonstelling worden verstrekt. Daarom verschijnt er vaak een 
tentoonstellingscatalogus. In deze catalogus wordt verslag gedaan van het onderzoek voorafgaande 
aan de betreffende tentoonstelling, zoals bij de catalogus bij de tentoonstelling Portretfabriek Van 
Mierevelt in Museum Het Prinsenhof in Delft.22 
Daarnaast wordt er vaak een overzicht gegeven van de getoonde collectie, waarbij extra informatie 
over de afzonderlijke stukken te vinden is. Ook wordt er vaak meer verteld over het overkoepelende 
thema van de tentoonstelling. Gaat de tentoonstelling bijvoorbeeld over Rembrandt van Rijn, dan 
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 Tekst bij beeld. Nederlandse Museumvereniging. Amsterdam, 2000 (p.26) 
22

 Jansen, Anita. De portretfabriek van Michiel van Mierevelt. Delft: Waanders, 2011. 
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staat in de catalogus uitgebreide informatie over de verschillende schilderijen van Rembrandt maar 
ook informatie over zijn leven. De catalogus is daarom een rijke bron aan informatie. 
De tentoonstellingscatalogus is meestal te koop in de museumwinkel en bedoeld om thuis extra 
informatie te lezen. 
 
3.2. Worden museumteksten gelezen? 
Tijdens het onderzoek heb ik 145 personen geënquêteerd. Ik heb ze onder andere gevraagd naar het 
gebruik van museumteksten. Hieruit zijn 128 bruikbare enquêtes gekomen. In deze paragraaf 
bespreek ik de resultaten uit deze enquêtes. Het aantal reacties op de vragen is te vinden in bijlage 3. 
 
Uit de vraag: “Welke vorm van museumteksten leest u in musea? (meerdere antwoorden mogelijk)” 
blijkt dat er weinig verschil zit tussen de gelezen museumteksten (figuur 6). B-teksten zijn iets minder 
populair en de A-teksten en C-teksten worden het meest gelezen, maar veel verschil zit hier niet 
tussen. 
Wel komt er naar voren dat 3% van de doelgroep helemaal geen teksten in musea leest. 
 
Museumteksten gelezen door dertigplussers 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Om wat dieper in te gaan op de vraag welke teksten frequent gelezen worden, heb ik de volgende 
vraag gesteld: “Welke van de door u aangekruiste vormen van museumteksten leest u het meest?” 
 
Meest gelezen museumteksten door dertigplussers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kijkend naar figuur 7 blijkt er al meer verschil tussen het frequent lezen van de teksten te bestaan. 
B-teksten worden duidelijk het minst gelezen, terwijl C-teksten een ruime meerderheid hebben. 
Naar aanleiding van de enquêtes heb ik gesproken met een aantal bezoekers van verschillende 
musea. Velen hebben in deze gesprekken aangegeven dat ze de museumteksten (vooral de A- en B-
teksten) als een prettig houvast ervaren. In één oogopslag is duidelijk welk onderwerp er in welke 
zaal besproken wordt. 

Figuur 6. 

Figuur 7. 
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3.3.  Waar op te letten bij het schrijven van een museumtekst? 
Er hebben diverse onderzoeken over het schrijven van museumteksten, onder andere van Jan 
Torringa (schrijver van Tekst bij Beeld) en het Landelijk contact van museumconsulenten, 
plaatsgevonden. Op grond van de gevonden resultaten geven de onderzoekers meerdere tips voor 
het schrijven van (museum)teksten. Er worden geen echte eisen genoemd, omdat elke schrijver op 
zijn eigen manier schrijft. 
Wel is er een aantal richtlijnen te geven. In paragraaf 3.3.2. geef ik een algemeen beeld van de 
richtlijnen gebaseerd op bovengenoemde onderzoeken. Deze richtlijnen zijn deels gebaseerd op het 
leesgedrag van bezoekers. 
 
3.3.1. Het leesgedrag van museumbezoekers 
In hoofdstuk 2 hebben we het gehad over het leesgedrag in het algemeen. Hier wil ik het specifiek 
hebben over het leesgedrag van museumbezoekers. 
Uit onderzoek blijkt dat het leesgedrag van museumbezoekers globaal in drie categorieën te verdelen 
is:23 
 
Categorie 1 
Deze groep mensen leest aan het begin van het museumbezoek nagenoeg alle teksten die er zijn. 
De mensen van categorie 1 raken echter snel verzadigd en lezen gedurende de verdere bezichtiging 
van de tentoonstelling sporadisch enkele woorden. 
 
Categorie 2 
De museumbezoekers in categorie 2 lijken erg op die uit de eerste categorie. Echter, deze groep 
mensen voelt zich halverwege de tentoonstelling zo schuldig over het luie gedrag, dat ze aan het eind 
van de tentoonstelling toch nog wat teksten leest. 
 
Categorie 3 
De derde categorie leest met kernbegrippen. Ze scant als het ware de tekst en leest meer selectief. 
Deze groep mensen leest oppervlakkiger, maar wel met meer regelmaat. 
 
Daarnaast lezen bezoekers een tekst nooit in zijn geheel. Van een tekst wordt ongeveer 2/3e deel 
gelezen (van boven naar beneden).24 Hierbij maakt het niet uit of het een lange tekst is of een korte 
tekst. Voor dit verschijnsel zijn drie redenen aan te voeren. 
 
Ten eerste worden musea vaak in groepen bezocht, en gaan de bezoekers al tijdens het lezen van 
een tekst met elkaar in gesprek. Voor dit gesprek is de tekst vaak wel de aanleiding maar hoeft deze 
niet in zijn geheel gelezen te worden om erover te kunnen discussiëren. 
 
Ten tweede heeft de bezoeker de neiging tot het scannen van de tekst. Hij wil juist die stukken tekst 
eruit halen die beantwoorden aan zijn net gevormde ideeën of vooroordelen. Zodra deze stukken 
tekst gevonden zijn, stopt de bezoeker met lezen.  
 
Een derde reden is meer van praktische aard. Tijdens een museumbezoek staan de bezoekers veelal. 
Staan nodigt in de regel niet uit tot het lezen van teksten. 
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In het gesprek met Marie Baarspul kwam naar voren dat onderzoek van de Nederlandse 
Museumvereniging heeft aangetoond dat een bezoeker liever veel tekst heeft dan weinig.25 Het blijkt 
dat 85% van de museumbezoekers de voorkeur geeft aan teksten met meer dan 50 woorden. 
Daar staat tegenover dat te lange teksten een negatieve invloed hebben op de esthetische 
waardering. In verhouding tot het kijken nemen lange teksten te veel tijd in beslag en worden ze 
minder gelezen. 
 
3.3.2. Richtlijnen voor het schrijven van museumteksten. 
Museumteksten moeten optimale informatie geven en vooral duidelijk zijn. Er zijn verschillende 
onderzoeken gedaan naar de leesbaarheid van museumteksten.26 Over het algemeen kan er het 
volgende over worden gezegd: 

 Begin met de belangrijkste mededeling. 
 Beantwoord alvast de meest voor de hand liggende vragen in de tekst. 
 Vermijd vakjargon. 
 Laat de tekst uitnodigen tot kijken. 
 Letters met een schreef lezen in een lopende tentoonstelling makkelijker. 
 Cursief leest lastig. 
 Gebruik een ruime interlinie (de ruimte tussen twee regels). 
 Maak gebruik van tussenkopjes en witregels. 
 Refereer naar de plaats van het object in de tentoonstelling. 
 Kijk goed naar de lengte van de regels. Lange regels lezen lastig maar te korte regels lezen 

ook niet lekker. 
 Gebruik donkere letters op een lichte achtergrond. Dit is het minst vermoeiend voor de ogen 

(onder normale lichtcondities). 
 
Afgelopen jaren is de tendens in musea dat museumteksten zo kort mogelijk moeten zijn. In het 
Stedelijk Museum Amsterdam is de eis voor een D-tekst ongeveer 120 woorden. Ervaring leert echter 
dat een D-tekst minimaal 150 woorden moet bevatten als het museum iets meer wil bieden dan een 
oppervlakkige tekst. Een grote zaaltekst is meestal rond de 200 woorden, maximaal 250 woorden.27 
 
Omdat bezoekers een tekst nooit in zijn geheel lezen (zie 3.3.1. Het leesgedrag van 
museumbezoekers) is het van belang om te beginnen met de essentie van de tekst. Op deze manier 
krijgen bezoekers de kern mee. Daarnaast moet de tekst uitnodigen tot kijken. Bezoekers komen in 
de eerste plaats naar een museum om de objecten te bekijken. Om de bezoeker hierbij te helpen kan 
de tekst, bij uitstek een C- of D-tekst, goed worden begonnen met iets bijzonders en/of een 
opvallend detail dat op het object te zien is. 
 
Naast het aantal woorden en het uiterlijk van een museumtekst is de plaats ook van belang. Op het 
moment dat de informatie op de verkeerde plaats hangt, komt de boodschap niet over. 
In de syllabus museum en publiek wordt gesproken over een Amerikaans onderzoek dat heeft 
uitgewezen, dat de bezoeker ongeveer 20% meer tekst leest als hij met de leesrichting mee door de 
tentoonstelling loopt. Ideaal is dus een tentoonstelling waar de bezoeker met de looprichting mee de 
tekst kan lezen. In dit verband is het ook ideaal om teksten links van de objecten te plaatsen. De 
bezoeker leest zo als het ware naar het object toe. 
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Hieruit zijn de volgende richtlijnen op te stellen: 
 Maak teksten niet te lang. Rond de 200 woorden voor een grote zaaltekst is lang genoeg. 
 Begin met de kern van de tekst en wijd daar in de rest van de tekst over uit. 
 Laat de tekst uitnodigen tot kijken. 
 Plaats tekstbordjes met de looprichting mee. 
 Gebruik letters met een schreef. 

 
3.4.  Richtlijnen voor het schrijven van museumteksten voor nieuwe media 
Nieuwe (digitale) media vergen een andere aanpak van tekstschrijven. Bezoekers nemen digitale 
informatie tot zich via een beeldscherm. Dit leest al een stuk anders dan lezen van papier. Hierover 
hebben we het gehad in hoofdstuk 2. In deze paragraaf wil ik het specifiek hebben over de 
eisen/richtlijnen die in het achterhoofd gehouden moeten worden als er een tekst voor nieuwe 
media geschreven wordt. In hoofdstuk 4 volgt er meer informatie over het onderwerp nieuwe media. 
 
Teksten voor nieuwe media moeten anders worden geschreven dan gedrukte teksten. 
De bezoeker wordt directer aangesproken en in de tekst wordt er sneller tot het hoofddoel gekomen. 
Bezoekers moeten verder de vrijheid hebben om zelf te beslissen over welke objecten ze meer 
informatie willen hebben.  
 
Nieuwe media bieden de mogelijkheid voor tweerichtingsverkeer en tot echt communiceren met 
elkaar. Het sleutelwoord voor deze vorm van communicatie is ´interactie´. Mensen verwachten bij 
nieuwe media ook een zekere mate van interactiviteit.28 De teksten die je dus via nieuwe media aan 
wilt bieden, kunnen het best zo interactief mogelijk zijn. 
Dit betekent zo kort mogelijk en meer in de vorm van vragen/opdrachten. Belangrijk is het inbouwen 
van responsmogelijkheden, zodat de bezoekers op elkaar kunnen reageren. 
 
Een recente ontwikkeling in de nieuwe media is Web2.0, dat gebruikmaakt van het concept User 
Generated Content (UGC). Over dit onderwerp volgt meer informatie in hoofdstuk 4. Door middel 
van deze UGC kunnen bezoekers zelf de content (geheel aan informatie) aanvullen en met elkaar in 
discussie gaan. De rol van de musea in hun teksten wordt hierbij heel anders. Met de oude media zijn 
we gewend dat de boodschap helemaal tot op de bodem is uitgezocht voordat de boodschap naar 
buiten mag. De boodschap staat dan al zo vast dat er eigenlijk niets meer aan veranderd kan worden. 
Bij de nieuwe media wordt informatie juist in een eerdere fase naar buiten gebracht. Dit daagt 
mensen uit zelf content toe te voegen en de informatie compleet te maken. Hier kunnen 
interessante discussies uit voortkomen.29 

 
Kort gezegd moeten teksten voor nieuwe media: 

 kort zijn (meer in de vorm van vragen en/of opdrachten) 
 responsmogelijkheden hebben 
 discussies oproepen 
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Hoofdstuk 4 Nieuwe media 
 
De opkomst van nieuwe media is in een sneltreinvaart gegaan. Nog geen 25 jaar geleden kon 
niemand zich voorstellen dat een telefoon tegelijkertijd een fototoestel en een computer zou zijn, 
dat films levensecht zouden worden door middel van de 3D-techniek en dat door GPS bekend zou 
zijn waar een persoon zich exact bevindt en dat hij deze informatie kon delen met anderen. De 
huidige media kenmerken zich door beweging en dynamiek. Geen enkele branche ontwikkelt zich zo 
snel als deze branche. Er ontstaan voortdurend nieuwe mogelijkheden. 
 
De term ‘nieuwe media’, waar eigenlijk ‘digitale media’ mee werd bedoeld, bestaat al sinds de jaren 
zestig. Nieuwe media kenmerken zich doordat zij door verschillende toepassingen tegelijkertijd 
gebruikt kunnen worden. Dit in tegenstelling tot oude media die slechts door één enkele toepassing 
kunnen worden gebruikt.30 
 
Web2.0 
Met Web2.0 is er een tweede fase van het World Wide Web ingetreden. Tim O’Reilly (oprichter van 
O’Reilly Media) bedacht de term en situeert de omslag van Web1.0 naar Web2.0 rond 2001. 
Sindsdien heeft het zich in een sneltreinvaart ontwikkeld.31 
Web2.0 is de ontwikkeling van het internet tot een platform voor interactieve webapplicaties en 
maakt gebruik van het concept User Generated Content (UGC). Letterlijk vertaald is dit ‘door 
gebruikers gegenereerde inhoud’. UGC is een inhoudelijke bijdrage van gebruikers aan een medium. 
Hierbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan professionele gebruikers maar juist ook de niet-
professionals kunnen makkelijk content bijdragen. 
 
Als gevolg hiervan zijn er allerlei ontwikkelingen ontstaan op het gebied van het web. In gesprekken 
met Theo Meereboer en Hayo Wagenaar heb ik het over deze ontwikkelingen gehad. Ook Jelle 
Dijkstra en Paul-Peter Feld hebben het in hun artikel over de nieuwe ontwikkelingen van nieuwe 
media en Web2.0. 32 
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is dat het web veel interactiever is geworden. Traditioneel 
gezien is de gebruiker van internet alleen passief betrokken doordat hij alleen content kan bekijken. 
Met Web2.0 kan de gebruiker actief deelnemen. Hij kan content toevoegen, zijn mening delen en op 
andere gebruikers reageren. Web2.0 is het begin van online samenwerking door middel van sociale 
netwerken waar informatie onderling wordt uitgewisseld en men hierdoor met elkaar in interactie 
kan gaan.  Hiermee is ook de manier van informatieoverdracht via het web veranderd. Het gaat meer 
over vragen stellen en met elkaar in discussie gaan. 
 
Een andere techniek wordt ‘de collectieve intelligentie’ of ‘de wijsheid van de menigte’ genoemd. 
Hierbij wordt Web 2.0 ingezet om mensen en kennis bij elkaar te brengen, want een groep is slimmer 
dan de groepsleden individueel.33 Wikipedia is hier een mooi voorbeeld van. 
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Tablets en smartphones 
Een tablet is een draagbare computer met een aanraakgevoelig scherm. De moderne tablet 
positioneert zich tussen de smartphone en de laptop. Een tablet is heel goed te gebruiken voor 
internet, spellen, muziek en films. Maar ook de sociale media zijn snel en eenvoudig te raadplegen. 
Een groot voordeel van een tablet is dat hij niet locatiegebonden is. Door het formaat en gewicht is 
hij makkelijk onderweg te gebruiken. Via het besturingssysteem van de tablet kunnen gebruikers veel 
applicaties (toepassingen) downloaden. Met deze applicaties kunnen de mogelijkheden van de tablet 
uitgebreid worden.34 
 
Een smartphone is een mobiele telefoon die naast het bellen ook applicaties kan draaien. Een 
mobiele telefoon valt pas onder het kopje smartphone als de telefoon qua functies bijna lijkt op een 
mini-pc. Ook bij een smartphone geldt dat deze niet locatiegebonden is. Eigenlijk nog minder dan de 
tablet, want de meeste mensen hebben hun telefoon wel op zak.35 
 
Smartphones en tablets draaien allemaal op een besturingssysteem. Dit is een programma dat na het 
opstarten van het apparaat in het geheugen geladen wordt en de functionaliteiten biedt om andere 
programma’s of toepassingen uit te voeren. 
Volgens een onderzoek van Phonehouse zijn de twee populairste besturingssystemen voor de 
smartphone en het tablet: Apple’s iOS en Google’s Android OS.36 (OS betekent in beide gevallen: 
Operating System) 
Apples iOS is alleen beschikbaar voor de producten van Apple (iPhone, iPad etc). Google’s Android 
System wordt onder andere gebruikt door Samsung maar ook door Toshiba, HTC en Sony. Op afstand 
volgen de besturingssystemen van Windows en BlackBerry. 
 
Het voordeel van apps aanbieden voor Google Android is dat Android een open-source sysmteem is. 
De ontwikkelaars van apps kunnen deze probleemloos aanbieden. Bij Apple is een officiële 
goedkeuring noodzakelijk.37 
 
E-reader 
Een e-reader is een tablet waarop boeken, kranten en tijdschriften gelezen kunnen worden. 
De e-reader maakt gebruik van een speciale e-ink technologie. Deze technologie maakt geen gebruik 
van achtergrondlicht zoals bij tablets en smartphones. Hierdoor is het lezen niet vermoeiend en kan 
er in de zon gelezen worden.38  
Niet alle teksten kunnen gelezen worden door de e-reader. De meest gangbare formaten teksten 
zoals PDF, ePub, Topaz en mobipocket leveren geen probleem op. Andere formaten als HTML, TXT of 
XML zijn alleen in sommige gevallen door een e-reader te lezen.39 Het uitlenen van boeken, 
doorsturen van teksten of teksten op verschillende e-readers lezen is vaak erg lastig al dan niet 
onmogelijk. Dit komt door de Digital Rights Management (DRM)-beperkingen.  DRM is een techniek 
om de digitale rechten van auteurs digitaal te beschermen en te beheren.40 
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4.1.  Het gebruik van nieuwe media door de doelgroep 
Door middel van mijn enquêtes heb ik de doelgroep gevraagd naar haar gebruik van nieuwe media. 
In deze paragraaf bespreek ik de resultaten uit deze enquêtes. De grafieken die ik gebruik in dit 
hoofdstuk zijn de interpretatie van de cijfers die te vinden zijn in bijlage 3. 
 
4.1.1 Toepassingen van nieuwe media 
Er bestaan verschillende toepassingen voor nieuwe media. Voor dit onderzoek zijn deze toepassingen 
onderverdeeld in vier hoofdgroepen: 

 Sociale platformen zoals Facebook, LinkedIn en YouTube 
 Locatieve toepassingen zoals Google Maps, Foursquare en Layer 
 Weblog 
 Games 

 
Uit de enquêtes blijkt dat 84% van de dertigplussers gebruikmaakt van deze vormen van nieuwe 
media. Uit onderstaande figuur (figuur 8) blijkt dat sociale platformen en locatieve toepassingen het 
meest gebruikt worden. 
 
Gebruikte toepassingsvormen van nieuwe media door dertigplussers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hoewel dus 84% van de dertigplussers gebruikmaakt van nieuwe media en 59% van deze doelgroep 
graag ziet dat musea meer gebruikmaken van nieuwe media, wil slechts 23% door middel van nieuwe 
media in interactie gaan met andere bezoekers (figuren 9 en 10). 46% wil dit juist niet en 31% heeft 
hier geen mening over. Dit is een interessant gegeven, omdat nieuwe media juist gekenmerkt 
worden door interactie.  
 
Meningen van dertigplussers op de stelling:   Wel of geen interactie 

 “Musea moeten meer gebruikmaken     tussen bezoekers door middel van 
van nieuwe media.”      nieuwe media 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figuur 10.  

Figuur 8. 

Figuur 10. 

Figuur 9. 
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Tijdens het onderzoek heb ik de doelgroep de volgende vraag voorgelegd: “Welke vormen van 
onderstaande nieuwe media ziet u graag terug in musea?”  
 
Welke vormen van nieuwe media ziet de doelgroep graag binnen musea? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opvallend is dat sociale media hoog scoren (zie figuur 11). Dit terwijl bezoekers niet graag in 
interactie gaan binnen het museum. Ook locatieve media worden graag gezien binnen de 
museummuren. 
Games en weblogs zijn minder populair. Uit gesprekken met de geënquêteerde personen bleek dat 
games geassocieerd werden met kinderen, niet met zichzelf. Dit is in overeenstemming met het 
gebruik van nieuwe media door de doelgroep. 
 
Naar aanleiding van de enquêtes heb ik verschillende gesprekken met personen uit de doelgroep 
gehad.  Velen hebben in deze gesprekken aangegeven nieuwe media graag als aanvulling op de 
museumteksten te gebruiken. 
 
4.1.2. Mediadragers en besturingssystemen 
Vandaag de dag zijn er talloze mogelijkheden om internet en applicaties onderweg te raadplegen. De 
‘computers’ worden steeds kleiner en zijn makkelijker mee te nemen. Ook kunnen gebruikers kiezen 
tussen verschillende besturingssystemen. Het is belangrijk om te weten welk besturingssysteem het 
meest gebruikt wordt door de doelgroep, zodat het museum hier op in kan spelen en de applicaties 
kunnen worden aangepast aan het meest gebruikte besturingssysteem. 
 
In Nederland wordt het meest gebruikgemaakt van de besturingssystemen Google’s Android OS en 
Apple’s iOS. Dit blijkt ook het geval te zijn onder dertigplussers (figuur 12). 
 
Gebruik van mediadragers en besturingssystemen onder dertigplussers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 11.  

Figuur 12. 
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Opvallend is dat de smartphone met een Android besturingssysteem veel gebruikt wordt maar dat de 
tablet van ditzelfde besturingssysteem weinig afname vindt. Apple’s iOS is in beide gevallen goed 
vertegenwoordigd.  
Er zit bijna geen verschil in het gebruik van het besturingssysteem Apple’s iOS en Google’s Android. 
 
4.2. De vier hoofdgroepen van nieuwe media 
Nieuwe media, ook wel digitale media genoemd, omvatten internet, videogames, computers (zoals 
pc, laptop, tablets, smartphones, etc.), digitale film, virtual reality, digitale fotografie en mobiele 
telefonie. 
Tijdens het onderzoek heb ik gekeken naar de verschillende toepassingen van nieuwe media. Deze 
toepassingen heb ik geschaard onder vier hoofdgroepen: sociale media, locatieve media, games en 
weblogs. In deze paragraaf wordt gekeken naar de mogelijkheden van deze vier groepen.  Daarnaast 
kijken we ook naar de mediadragers als tablets en smartphones. 
Belangrijk voor musea om in het achterhoofd te houden op het moment dat ze gebruik gaan maken 
van nieuwe media is het woord ‘dialoog’. Nieuwe media zijn uitermate geschikt om in dialoog met de 
gebruikers te treden. Musea kunnen de tentoonstelling een soort eigen intelligentie meegeven zodat 
deze met de bezoeker in dialoog gaat. Om dit te realiseren heb je persoonlijke informatie van 
bezoekers nodig. Zo kan er volledig worden ingespeeld op de behoeften en interesses van de 
bezoeker. Daarnaast is het goed om de persoonlijke relevantie voor de bezoeker duidelijk aan te 
geven. Als de persoonlijke relevantie bekend is, wordt de interesse van de bezoeker eerder gewekt.41 
 
Sociale media  
Sociale media is de verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarbij het mogelijk is om 
informatie met elkaar te delen. Op deze platformen vindt een hoge mate van interactie plaats. 
Het draait bij sociale media voornamelijk om de gebruiker. Deze bepaalt meestal de inhoud van de 
site.42 Voorbeelden van sociale mediaplatformen zijn Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, maar 
ook Wikipedia, NuJij en Schoolbank. 
 
Locatieve media 
Locatieve media zijn begonnen met de ontwikkeling van de derde generatie (3G) mobiele netwerken 
gekoppeld met locatiebewuste technieken, zoals het Global Positioning System (GPS) in mobiele 
telefoons, smartphones en tablets. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om gebruikers te 
lokaliseren.43 
 
Inmiddels zijn er vele toepassingen ontwikkeld die gebruikmaken van GPS zoals Google Maps en 
Foursquare.  
Ik behandel hier twee vormen van toepassingen die zeer interessant zijn voor dit onderzoek: 

 GPS-exploring 
 Spatial storytelling 

 
GPS-exploring 
De gebruiker laat in zijn dagelijkse doen en laten en door het gebruik van locatieve media een spoor 
achter. Dit spoor kan door middel van GPS-exploring omgezet worden in afbeeldingen van de manier 
waarop een ruimte wordt gebruikt (welke locaties veel en welke weinig), een kaart van een gebied, 
etc. Een andere mogelijkheid is om door de gebruikssporen routes aan te geven die andere mensen 
weer kunnen hergebruiken. 
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Spatial storytelling 
Met spatial storytelling kan de gebruiker zijn/haar eigen verhaal achterlaten in de fysieke ruimte. Dit 
wordt opgeslagen in de virtuele ruimte en kan inzichtelijk worden gemaakt voor andere gebruikers. 
Zo kan er een kaart ontstaan waarop alle geplaatste annotaties staan. Gebruikers kunnen deze 
bekijken of afluisteren en hier eventueel op reageren. Een mooi voorbeeld hiervan is de toepassing 
(murmur)(10). Gebruikers hiervan laten op hun favoriete of voor hen bijzondere plek in de stad een 
persoonlijk verhaal achter. Andere gebruikers kunnen op diezelfde plek via hun mobiele telefoon dat 
verhaal afluisteren. Op deze manier kunnen gebruikers de stad door de ogen van andere gebruikers 
zien en kan een stad veel meer gaan leven. 
 
Het grote nadeel van deze toepassingen is dat ze werken met het GPS-systeem. Dit systeem werkt 
geweldig in de buitenlucht, maar binnen de muren heb je er niets aan. Hier gaat echter verandering 
in komen. 
Het bedrijf CSR demonstreerde op het Mobile World Congress 2011 het systeem SIRF Walk Indoor 
GPS, een systeem waarmee de positie van een persoon in een gebouw kan worden bepaald. 
De techniek is al klaar voor productie maar het wachten is nog op bedrijven die de binnenkant van 
gebouwen in kaart gaan brengen. CSR heeft op dit moment contact met Nokia, Samsung, LG en 
RIM.44 Ook de MST-Smartsense sensor is een systeem dat het mogelijk maakt de positie van mensen 
in een gebouw te bepalen. Het systeem werkt op het moment dat de gebruiker in een gebouw een 
QR-code scant. Op basis van deze scan wordt de precieze positie van de gebruiker in het gebouw 
bepaald. Door middel van een stappenteller en een kompas wordt berekend in welke richting er 
wordt gelopen en hoe snel dat gaat. Hierdoor kan het systeem de gebruiker volgen en weet het 
precies waar de gebruiker zich bevind.45 
 
De positie van een bezoeker in een gebouw bepalen is ook mogelijk via Radio Frequency 
Identification (RFID). Dit is een systeem dat door middel van radiosignalen de unieke identificatie van 
objecten, personen en dieren op afstand mogelijk maakt.  
 
Weblog 
Een weblog is een persoonlijke en interactieve website waarop met enige regelmaat nieuwe 
berichten verschijnen in de vorm van tekst, geluid of beeldmateriaal in omgekeerd chronologische 
volgorde. In de praktijk zien we dat weblogs tegenwoordig op een veel breder vlak worden ingezet 
dan alleen als upgrade van de persoonlijke homepage. 
Grofweg zijn er twee soorten:  

1. de persoonlijke weblog, die vooral over het leven van de blogger zelf gaat 
2. de weblog over een vastomlijnd onderwerp 

 
Games 
Spelletjes zijn van alle tijden. Tegenwoordig wordt er echter steeds meer gespeeld via de computer 
of smartphone. Gamen. Dit gebeurt via de computer zelf maar ook via het internet. Via het internet 
is het mogelijk om samen met andere gebruikers te spelen. 
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Henny Leemkuil en Ton de Jong geven de volgende definitie van een game: 
“Games zijn competitieve, gesitueerde, interactieve (leer)omgevingen, gebaseerd op een set van 
regels en/of een onderliggend model, waarin - met inachtneming van een aantal beperkingen - onder 
onzekere omstandigheden een uitdagend doel nagestreefd wordt.”46 
 
Uitgaande van deze definitie kan worden gezegd dat mensen kunnen leren door middel van een spel.  
Informatie is goed over te brengen via een (interactieve) game. Games vergen echter wel een heel 
andere aanpak van tekstschrijven. Het belangrijkste is dat de teksten vooraf aan het spel en 
tussendoor beperkt moeten blijven. Spelers hebben over het algemeen niet het geduld om al deze 
informatie door te nemen. Ze willen zo snel mogelijk beginnen met het spel. De informatie die het 
museum wil overbrengen, moet daarom tijdens het spelen duidelijk worden. Om mensen in het spel 
verder te helpen kunnen korte aanwijzingen en hints worden aangebracht. 
 
Voor digitale spellen wordt er onderscheid gemaakt in vijf hoofdgenres: 

 action games 
 adventures games 
 strategy games 
 simulation games 
 serious gaming 

 
Vooral simulation games zijn zeer interessant voor musea. Bij simulation games worden processen of 
verantwoordelijkheden die gerelateerd zijn aan de werkelijkheid nagebootst. Tijdens het spel kunnen 
spelers allerlei vaardigheden opdoen en de principes leren.  
Ook serious gaming kan zeer interessant  zijn voor musea. Bij serious gaming wordt er geprobeerd 
door middel van het spel bewustwording te creëren en een verandering van houding en gedrag te 
realiseren. Serious gaming wordt wel gezien als een virtueel trainingsveld. Deze vorm van games 
wordt veel bij bedrijven gebruikt, door middel van de games kunnen werknemers de gebruiken leren 
die belangrijk zijn voor het bedrijf. Bij serious games wordt er echter altijd een zekere mate van 
voorkennis vereist. Dit is voor bedrijven te realiseren, maar voor musea wordt dit lastiger. 
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Hoofdstuk 5 Mogelijkheden en aanbevelingen 
 
Er is nu veel verteld over museumteksten, nieuwe media en de mening van de doelgroep. In dit 
hoofdstuk komen al deze onderwerpen samen. 
Zoals in de inleiding werd aangegeven, kunnen musea tegenwoordig kiezen uit talloze verschillende 
soorten kanalen om informatie over te brengen. Ook las u dat ik in de nieuwe media een kans zie om 
bezoekers verdiepende informatie te geven zonder dat er een overdaad van teksten in het museum 
is. 
In dit hoofdstuk bespreek ik de verschillende mogelijkheden en aanbevelingen voor musea om te 
werken met nieuwe media. 
 
Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende media samen ingezet worden om hetzelfde verhaal te 
vertellen, zoals bij crossmedia en transmedia storytelling.47 Twee begrippen die qua inhoud veel op 
elkaar lijken maar nét niet helemaal hetzelfde zijn. Crossmedia en transmedia storytelling omvatten 
beide het proces waarin een verhaal zich ontvouwt over meerdere media. Maar waarbij de 
crossmedia telkens hetzelfde verhaal via een ander kanaal vertellen, is het bij transmedia storytelling 
een vereiste dat elk medium een ander deel van het verhaal ontvouwt. Zo wordt het voor de 
gebruiker een soort ontdekkingstocht om de gehele content bij elkaar te vinden via verschillende 
platformen. Wel staan platformen op zichzelf en kunnen zij ook op zichzelf bekeken worden. Je hebt 
dus niet het ene medium nodig om het andere te begrijpen, maar samen maken de verschillende 
platformen een completer verhaal. Een ander kenmerk van transmedia storytelling en van 
crossmedia is publieksparticipatie. Het publiek heeft bij transmedia storytelling ook invloed op de 
verhaallijn, het script ligt hierbij niet van tevoren vast. 
 
Het inzetten van transmedia storytelling is een proces voor de lange termijn. 
Hieronder geef ik diverse praktische mogelijkheden en aanbevelingen voor het gebruik van nieuwe 
media in musea die al op korte termijn realiseerbaar zijn: 
 
Bouw het gebruik van nieuwe media in binnen werkprocessen van het museum. 
Het gebruik van nieuwe media binnen musea is iets wat veel kan opleveren. 
Belangrijk is echter wel om de toepassingen in een werkproces te verweven en van tevoren goed na 
te denken over een strategie. Geef bijvoorbeeld antwoord op vragen als: Wat wil ik bereiken met de 
nieuwe media? Wat moeten ze vertellen? Hoe passen de nieuwe media binnen de missie en visie van 
ons museum? Wat kunnen ze in dit museum aan meerwaarde betekenen? 
Hier moet goed over nagedacht worden om te voorkomen dat de gebruikte toepassingen losstaan 
van elkaar, zonder enige connectie met andere gebruikte toepassingen. Nieuwe media moeten het 
verhaal van het museum ondersteunen, er een meerwaarde aan geven en, bij meerdere gebruikte 
toepassingen, elkaar ondersteunen. Nieuwe media moeten niet ingezet worden ‘omdat iedereen dat 
doet’.48 
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Zorg voor een wisselwerking tussen nieuwe media binnen de museummuren en nieuwe media buiten 
de museummuren. Laat de discussies over onderwerpen buiten de muren plaatsvinden en zorg vooral 
voor verdiepende informatie binnen de muren. 
In hoofdstuk 3.4 hebben we gelezen dat bij nieuwe media informatie vaak in een vroeg stadium naar 
buiten gebracht wordt, zodat gebruikers zelf content toe kunnen voegen. Op deze manier leveren 
gebruikers een inhoudelijke bijdrage aan het medium. Musea kunnen hier goed op inspelen door de 
teksten meer in een vragende vorm te schrijven en responsmogelijkheden in te bouwen, zodat 
bezoekers op elkaar kunnen reageren en eventueel eigen kennis van het onderwerp kunnen 
toevoegen. De vraag die hierbij gesteld kan worden, is: Als iedereen zijn eigen content kan en mag 
toevoegen, is de informatie dan wel zo betrouwbaar? Daarbij wil slechts 23% van de doelgroep actief 
in interactie met andere bezoekers gaan. 46% heeft hier geen behoefte aan (zie hoofdstuk 4.1). 
Moeten de nieuwe media dan wel op deze manier ingezet worden? In mijn ogen gaat deze vorm 
binnen de museummuren te veel tijd kosten. Het is wel mogelijk, maar musea moeten zich ervan 
bewust zijn dat de informatie die door bezoekers aangeleverd wordt, gecontroleerd moet worden. 
 
Hoewel binnen de museummuren het leveren van halffabricaten en het oproepen van discussie in 
mijn ogen minder relevant zijn, kunnen deze buiten de museummuren veel opleveren voor musea. 
Door gebruik te maken van community’s als sociale media en weblogs én mensen uit te dagen zoveel 
mogelijk eigen kennis toe te voegen, kunnen er interessante inhoudelijke discussies ontstaan. Hier 
wordt ook teruggegrepen op ‘de wijsheid van de menigte’, waarover in hoofdstuk 4 gesproken is. 
Twee weten meer dan één. De nieuwe informatie die uit deze discussies kan komen, kunnen musea 
ook weer verwerken in de verdiepende informatie binnen de museummuren. Zo ontstaat er een 
wisselwerking tussen het gebruik van nieuwe media binnen en buiten de museummuren. 
Uit gesprekken met Theo Meereboer blijkt dat het opzetten en het succesvol maken van een nieuwe 
community lang duurt. Er zijn veel mensen nodig voor een actieve en waardevolle community.49 
Musea moeten er dus goed over nadenken of zij een geheel nieuwe community willen bouwen. Soms 
is het slimmer om een bijdrage te leveren aan een al bestaande, goedlopende, community. 
Als musea gebruik willen maken van sociale media, is het van belang dat de identiteit van de 
organisatie, de doelstellingen en de strategie duidelijk zijn.50  
 
Maak gebruik van sociale media en locatieve media. 
Naast de sociale media spelen de locatieve media ook een grote rol binnen de doelgroep. Games en 
weblogs worden minder gebruikt door de doelgroep dertigplusser, blijkt uit de enquête. Deze 
mediavormen zijn ook de vormen die het minst worden aangevinkt bij de vraag: “Welke vormen van 
onderstaande nieuwe media ziet u graag terug in musea?” (vraag 18, bijlage 3). Uit de enquêtes blijkt 
echter wel dat 79% van de doelgroep locatieve media regelmatig gebruikt. 30% van de doelgroep zou 
deze vorm ook graag terugzien binnen de museummuren, zoals blijkt uit de grafiek in bijlage 3 (vraag 
18). In hoofdstuk 4 is er gesproken over de toepassingsvormen GPS-exploring en spatial storytelling. 
Deze toepassingsvormen zouden musea ook binnen de muren van het museum kunnen gebruiken. 
Met GPS-exploring is het mogelijk om de routes die bezoekers door het museum lopen, in kaart te 
brengen en deze inzichtelijk te maken voor andere bezoekers.  
De techniek die gebruikt wordt bij spatial storytelling, kunnen musea gebruiken om objecten tot 
leven te laten komen. Bezoekers kunnen persoonlijke verhalen bij bepaalde (favoriete) objecten 
delen door middel van eenzelfde toepassing. Ook verdiepende informatie van het museum kan op 
deze manier inzichtelijk worden gemaakt. Een bijkomend voordeel is dat deze stukken informatie / 
persoonlijke verhalen in een plattegrond terug te vinden zijn, zodat bezoekers hun eigen route 
kunnen creëren, die weer inzichtelijk gemaakt kan worden voor andere bezoekers. 
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Laat de traditionele museumteksten niet weg maar houd deze zo kort mogelijk en gebruik de nieuwe 
media om extra verdiepende informatie te geven. 
Musea hebben veel informatie te bieden, maar niet alle informatie kan zichtbaar binnen de 
museummuren gegeven worden. Zou dit wel gebeuren, dan zouden er meer teksten zijn dan 
objecten. Naar mijn mening bieden nieuwe media de uitkomst om toch alle informatie aan de 
bezoeker mee te geven binnen de tentoonstelling. Door het gebruik van de smartphone kunnen 
bezoekers verdiepende informatie over het object oproepen.  
Het is in mijn ogen wel verstandig om van tevoren een menu te creëren waarbij de bezoeker kan 
kiezen uit verschillende uitgangspunten. Bijvoorbeeld: de bezoeker staat voor de Nachtwacht en wil 
over dit schilderij meer informatie hebben. Op zijn smartphone verschijnt een keuzemenu met de 
volgende keuzes: geschiedenis, schilderstijl, schilder, etc. De bezoeker kan kiezen welke informatie 
hij interessant vindt en kiest bijvoorbeeld ‘schilderstijl’. Vervolgens krijgt hij informatie over de stijl 
waarin Rembrandt van Rijn de Nachtwacht geschilderd heeft. Doordat de bezoeker zelf kan kiezen 
welke informatie hij wil lezen, wordt deze informatie een stuk relevanter. Er wordt ingespeeld op de 
behoefte en de interesse van de bezoeker. De tentoonstelling gaat met de bezoeker in ‘dialoog’, 
zoals al aangegeven in paragraaf 4.2. Daarnaast neemt de bezoeker zelf de beslissing om de gekozen 
tekst te lezen. Hierdoor is hij meer gemotiveerd en zal hij de tekst aandachtiger lezen, zoals ook het 
geval is bij de educatieve folders waar in paragraaf 3.1.2. over gesproken is. 
Daarnaast wordt door het gebruik van een keuzemenu de informatie verdeeld in behapbare brokken. 
Zo hoeft er niet te veel informatie van een beeldscherm gelezen te worden. 
Ook in de verdiepende informatie zelf kan een (tweede) keuzemenu aangebracht worden. 
Bijvoorbeeld: in het eerste keuzemenu heeft de bezoeker gekozen voor de optie: ‘schilderstijl’. Nu 
verschijnt een tekst op de smartphone van de bezoeker met informatie over de schilderstijl van 
Rembrandt van Rijn. Echter, niet iedere bezoeker leest graag teksten. 
De bezoeker kan ook een tweede keuzemenu krijgen met bijvoorbeeld: tekst, video, game, etc. Nu 
kan de bezoeker zelf kiezen hoe hij de informatie overgedragen krijgt. Wil hij graag de tekst lezen, of 
toch liever een korte informatieve game spelen. In dit geval kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
een simulation game, waarover we hebben gelezen in hoofdstuk 4.2. Musea kunnen de simulation 
game toepassen op technieken die ze willen uitleggen. Bijvoorbeeld: bezoekers kunnen door middel 
van een simulation game zelf verf maken (pigmenten kiezen, bindmiddel toevoegen, etc.). Zo kan de 
techniek worden uitgelegd zonder dat er een tekst geschreven hoeft te worden.  
 
Zorg dat de verdiepende informatie de basisregels van een traditionele museumtekst volgt. Op deze 
manier wordt bereikt dat de bezoeker blijft kijken naar het object en niet alleen bezig is met zijn 
smartphone. 
Een angst vanuit de erfgoedinstellingen, bij het gebruik van de smartphone, is dat bezoekers te veel 
met hun smartphone bezig zijn en de objecten zelf niet meer bekijken. Ik denk dat dit te voorkomen 
is door bij de verdiepende informatie de basisregels van een traditionele museumtekst te volgen en 
het object centraal te stellen. Op deze manier wordt bereikt dat de bezoeker blijft kijken naar het 
object en niet alleen bezig is met zijn smartphone. Om deze reden raad ik ook aan om geen 
afbeeldingen van het object bij de verdiepende tekst te plaatsen, zodat de bezoeker echt naar het 
fysieke object moet kijken. 
Daarnaast kunnen musea er niet vanuit gaan dat iedereen een smartphone heeft. In hoofdstuk 2.3 
werd al duidelijk dat 55% van de doelgroep geen gebruik maakt van een smartphone of een tablet. 
Musea zullen dus zelf voor digitale dragers moeten zorgen. Het zelf zorgen voor digitale dragers 
wordt op dit moment al gedaan door verschillende musea, bijvoorbeeld het Dordrechts Museum. 
Deze musea hoeven alleen de kosten van een nieuwe applicatie te dragen. Het is wel verstandig om 
de toepassingen zo aan te bieden dat bezoekers ze ook op eigen smartphones kunnen downloaden, 
zodat bezoekers met een smartphone geen gebruik hoeven te maken van de digitale dragers die het 
museum aanbiedt. 
Om dit te doen moeten de toepassingen minimaal werken op de besturingssystemen iOS (van Apple) 
en Android OS (van Google). 
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Verder onderzoek  
In een gesprek met Hayo Wagenaar vertelde hij me dat zijn collega Paul Verhoef een programma  
heeft geprogrammeerd waarmee er steeds meer ingezoomd kan worden op teksten. Hoe verder er 
ingezoomd wordt, hoe meer nieuwe informatie en details zichtbaar worden. Het kan vergeleken 
worden met Google Earth, maar dan voor teksten.51 Ik zie in deze techniek vooral kansen om de 
interactiviteit te stimuleren en de geschreven teksten voor de nieuwe media zo kort mogelijk te 
houden. Als verdiepende tekst krijgen bezoekers bijvoorbeeld eerst een overzicht van de 
belangrijkste punten. Op het moment dat de bezoeker meer wil weten, kan hij inzoomen op de tekst. 
Hoe verder hij inzoomt, hoe meer details er boven komen. 
Hoe dit precies toegepast kan worden, zou nog verder onderzocht kunnen worden. 
 
Nieuwe media in de toekomst 
Nieuwe media ontwikkelen zich razendsnel. Elke dag worden er nieuwe toepassingen bedacht. Elke 
dag worden toepassingen verbeterd en er komt voortdurend nieuwe kennis bij. Nieuwe media 
worden al gecombineerd met het menselijk lichaam. Hoe zullen die nieuwe media van de toekomst 
eruit zien? Hieronder bespreek ik drie toepassingen van nieuwe media die op dit moment nog in 
ontwikkeling zijn, of al enige tijd bestaan maar steeds verder verbeterd worden. Ik zie in deze drie 
toepassingen mogelijkheden voor musea om specifiekere informatie aan te bieden. 
 
Nabijheidssensoren 
Nabijheidssensoren, beter bekend als proximity sensoren, bestaan al enige tijd. Nabijheidssensoren 
meten de afstand tot een bepaald object. Bij smartphones worden deze sensoren gebruikt om het 
scherm van de telefoon uit te schakelen op het moment dat de telefoon bij iemands oor wordt 
gehouden. 
Op dit moment worden er al sensoren in musea gebruikt. Bijvoorbeeld in het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam bij de tentoonstelling ‘Zie je in de Gouden Eeuw’. In deze tentoonstelling worden 
persoonlijke verhalen van verschillende personages verteld door middel van een filmpje. Het filmpje 
begint met spelen op het moment dat bezoekers langslopen of dichterbij komen. Dit wordt gemeten 
door een sensor.  
Eenzelfde soort principe kan in de toekomst wellicht ook gebruikt worden in combinatie met een 
smartphone-applicatie van het museum. De sensoren zouden bij de objecten kunnen worden 
geplaatst. Op het moment dat een bezoeker in de buurt van het object komt om deze te bekijken, 
verschijnt er op de smartphone informatie over het betreffende object. 
 
Eye tracking 
Een eye tracker meet automatisch de bewegingen van het oog. Er wordt gemeten waar iemand naar 
kijkt en hoelang die persoon naar een bepaald punt kijkt. Al deze bewegingen worden geregistreerd. 
In de begintijd van de eye tracker moesten proefpersonen een bril of een helm met een kleine 
camera opzetten. Tegenwoordig is de techniek al zo verbeterd dat de eye tracker in een scherm kan 
worden verwerkt.52  
Eye tracking wordt nu nog voornamelijk gebruikt voor marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om de 
website van een bedrijf te verbeteren. Wat wordt er bekeken op de website? Wat leidt af? Kunnen 
bezoekers hun weg vinden op de website?, etc. 
In de toekomst is het misschien mogelijk om eye tracking in musea toe te passen bij schilderijen of 
objecten. Ik zie het voor me dat mensen in het museum een bril opzetten met daarin verwerkt het 
eye tracksysteem. Mensen kijken door die bril bijvoorbeeld naar een schilderij. Het eye tracksysteem 
meet naar welke details er langer gekeken wordt en seint deze informatie door naar de smartphone 
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van de bezoeker. Op basis hiervan krijgt de bezoeker informatie over het schilderij, het detail, etc. Op 
deze manier kan er persoonsgebonden informatie gegeven worden. 
 
Brain Computer Interfaces (BCI) 
Op het gebied van neurotechnologie komen er steeds meer voorbeelden van interactie tussen mens 
en machine op basis van hersenactiviteit. Met Brain Computer Interfaces (BCI) kunnen machines en 
applicaties aangestuurd worden door middel van gedachten. Een aantal elektronen die bevestigd zijn 
op het hoofd van de gebruiker, kunnen de hersengolven van de gebruiker meten. In de meeste 
gevallen worden hiervoor ongeveer 20 elektronen gebruikt, maar er zijn al varianten op de markt die 
werken met twee elektronen.53 Onderzoekers in Zwitserland en Japan ontwikkelden een rolstoel die 
te besturen is met je gedachten. 54 De gebruiker hoeft alleen te denken aan de richting waar hij heen 
wil, en de rolstoel doet de rest. Een ander voorbeeld is de hoofdband die het Canadese bedrijf 
InteraXon presenteerde op de Consumer Electronic Show. Met deze hoofdband is het mogelijk om 
een spel op de iPad te spelen door middel van gedachten.55 In de toekomst zullen er steeds meer 
applicaties komen die bestuurd kunnen worden door middel van de gedachten van de gebruiker. 
Bedrijven als InteraXon en Neurosky zijn hier al mee bezig. 
Wie weet is het over 30 jaar mogelijk om alleen maar te denken dat we meer informatie bij een 
bepaald object willen en verschijnt deze informatie direct.  
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Conclusie 
 
In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd qua informatieoverdracht. De huidige media kenmerken 
zich door dynamiek en beweging. Geen enkele andere branche ontwikkelt zich zo snel. Ook het 
aantal gebruikers is steeds meer gegroeid. Het zijn niet meer alleen de jongeren die gebruikmaken 
van nieuwe digitale media. Ook een doelgroep als dertigplusser is er veel mee bezig. 84% maakt 
gebruik van digitale toepassingen en 59% vindt dat musea meer gebruik moeten maken van nieuwe 
media. Sociale platformen en locatieve toepassingen worden het meest gebruikt en gewaardeerd.  
Musea kunnen dan ook het best deze twee vormen van nieuwe media inzetten om de teksten op een 
andere manier aan te bieden aan de doelgroep. 
Wel moet in het achterhoofd gehouden worden dat veel bezoekers de traditionele museumteksten 
(vooral de A- en B-teksten) als een prettig houvast ervaren. Ik raad dan ook zeker aan deze teksten te 
behouden. 
In de afgelopen jaren is in musea de tendens dat de teksten zo kort mogelijk moeten zijn. Hier 
kunnen nieuwe media zeker aan bijdragen. Musea kunnen de nieuwe media zo inzetten dat de 
verdiepende tekst via digitale toepassingen wordt aangeboden. Zo kunnen de tekstbordjes zo kort 
mogelijk blijven, maar kan wel alle informatie gegeven worden. 
De verdiepende informatie die gegeven wordt door middel van nieuwe media, moet wel de 
basisregels van een traditionele museumtekst volgen. Dit, om te voorkomen dat bezoekers alleen 
maar naar het scherm van de smartphone kijken en het object vergeten. 
Het plaatsen van afbeeldingen van het object bij de verdiepende tekst raad ik niet aan, te meer 
omdat mensen dan niet meer naar het object zelf kijken. 
 
Zoals we zagen in hoofdstuk 2.1 heeft de doelgroep dertigplusser een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken. De dertigplusser wil zich graag persoonlijk ontwikkelen en is individualistisch ingesteld. 
Verder wordt er veel waarde gehecht aan leren en eigen verantwoordelijkheid. Musea kunnen in het 
gebruik van nieuwe media rekening houden met deze kenmerken, bijvoorbeeld door vooraf menu’s 
te creëren waarbij de bezoeker kan kiezen tussen verschillende uitgangspunten. Doordat de 
bezoeker geen standaardtekst krijgt over een onderwerp waar hij misschien al veel van af weet, maar 
zelf kan kiezen over welk onderwerp hij meer wil weten, kan hij zich persoonlijk ontwikkelen. 
 
De gebruiker kan, sinds de opkomst van Web2.0 in 2001, actief deelnemen aan het web. Hij kan 
content toevoegen en reageren op andere gebruikers. Musea kunnen deze ontwikkeling gebruiken 
om meer met de bezoeker in gesprek te gaan. Want ook door discussies met de bezoeker kunnen 
musea informatie overbrengen. Twee weten meer dan één. Ik raad echter aan om de discussie met 
de bezoeker op een platform buiten de museummuren uit te voeren. Slechts 23% van de doelgroep 
wil graag binnen de muren van het museum in interactie met andere bezoekers van de 
tentoonstelling gaan. 46% van de doelgroep heeft hier geen behoefte aan. Daarnaast kost het musea 
ontzettend veel tijd om alle opmerkingen en toegevoegde informatie van bezoekers te controleren. 
Er kan echter wel een goede wisselwerking plaatsvinden tussen het gebruik van sociale media buiten 
de museummuren en de verdiepende informatie binnen de museummuren. Informatie die musea 
inwinnen uit discussies met bezoekers, kan binnen de museummuren worden toegevoegd in de 
verdiepende teksten. Zo kunnen bezoekers hun eigen inbreng wel terugzien in het museum. Musea 
moeten wel beseffen dat het opzetten en het waardevol maken van een community waarin ze in 
discussie met de bezoeker kunnen gaan, veel tijd vergt. Soms is het verstandiger aan te sluiten bij 
een al goedlopende community. 
 
Een recente ontwikkeling op het gebied van locatieve media is SIRF Walk Indoor GPS. Met deze 
techniek wordt het mogelijk om de positie van personen ook binnen gebouwen te bepalen. Musea 
kunnen hierdoor prima gebruikmaken van locatieve media en toepassingen als spatial storytelling en 
GPS-exploring. 
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Kortom, de hoofdvraag 
 
Hoe kunnen musea nieuwe media gebruiken om hun traditionele museumteksten aan te bieden 
aan de doelgroep dertigplusser? 
 
is door dit onderzoek met positief resultaat, waarin goede mogelijkheden worden aangeboden, 
beantwoord. 
 
Toekomstperspectief 
In de toekomst zullen de media zich blijven ontwikkelen. Er zullen steeds meer nieuwe vormen en 
toepassingen bij komen. En vele vormen en toepassingen die nu actueel zijn, zullen snel verouderen. 
Ook de manieren van informatieoverdracht en de vaardigheden die hierbij horen, zullen telkens 
veranderen. Om hier op in te spelen, moeten musea niet bang zijn om telkens te veranderen in de 
manier waarop ze informatie overbrengen aan de bezoeker. Als musea hierin durven te veranderen 
en de nieuwe media het verhaal van het museum ondersteunen en goed binnen de missie en de visie 
van het museum passen, zullen de nieuwe media alleen maar een meerwaarde hebben voor het 
museum en de bezoeker. 
 
Het gebruik van nieuwe media in musea is niet nieuw. Een aantal toepassingen dat in deze scriptie 
beschreven staat, kennen we al en wordt al in een aantal musea toegepast, zoals het gebruik van een 
smartphone. Maar de nieuwe media die nu gebruikt worden, zijn de basis voor nieuwe media in de 
toekomst. Nieuwe media ontwikkelen zich razendsnel. Toepassingen worden uitgebreid en 
verbeterd, zoals het gebruik van nabijheidssensoren, en nieuwe kennis wordt opgedaan voor nieuwe 
toepassingen, denk aan neurotechnologie. Wie weet, hoeven we over 30 jaar alleen maar te denken 
dat we informatie over een object willen en krijgen we vervolgens de informatie op onze smartphone 
gepresenteerd. Of er wordt geregistreerd hoe lang we naar een (bepaald deel van een) object kijken 
en krijgen wij op basis daarvan informatie over dat (gedeelte van het) object. De techniek staat 
tegenwoordig voor niets. Wie weet wat er allemaal in de toekomst mogelijk is? Ik zie in elk geval veel 
kansen liggen voor het gebruik van nieuwe media en die kansen zullen in mijn ogen alleen maar 
groeien in de toekomst. 
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Bijlagen 
 
1. Samenvattingen interviews 
 
1.1 Marie Baarspul 

Datum interview: 17 februari 2012 
 
Marie Baarspul is tekstschrijver cultureel erfgoed bij tekst- en redactiebureau Een woord, een beeld. 
Tevens is zij werkzaam bij het Stadsarchief Almere op de afdeling educatie en communicatie. 
Daarnaast is zij gastdocent voor het vak Tekst en media bij de Reinwardt Academie. 
 
Eisen bij het schrijven van teksten 
Het doel en de doelgroep van de tekst bepalen in welke vorm de tekst wordt gegoten. Deze twee 
zaken moeten dus goed overdacht worden voordat de tekst geschreven wordt. 
 
Een tekst wordt meestal voor een bepaalde doelgroep geschreven, in dit geval voor de doelgroep 
dertigplusser. Maar de personen in deze doelgroep zijn niet allemaal gelijk. Er zijn hoogopgeleide en 
laagopgeleide dertigplussers, er zijn mensen die veel van kunst houden en mensen die er juist geen 
affiniteit mee hebben, etc. 
Niet iedereen kan apart worden aangesproken in de museumtekst op zaal, er moet worden 
gegeneraliseerd. Dit in tegenstelling tot webteksten, waarbij wel verschillende groepen mensen 
apart aangesproken kunnen worden. 
 
Zaalteksten 
De tendens voor zaalteksten wordt steeds meer: nog kortere teksten. In een briefing voor het 
Stedelijk Museum Amsterdam wordt voor een C-/D-tekst niet meer dan 120 woorden 
voorgeschreven. Ervaring van Marie Baarspul leert echter dat er voor een wat diepgaandere tekst 
minimaal 150 woorden nodig zijn. Een grote zaaltekst zal meestal rond de 200 woorden uitkomen 
(maximaal 250 woorden). 
 
Naast de lengte van de teksten moet er ook gekeken worden naar de ordening van de zaalteksten. 
Als er bepaalde informatie over een object in de A- of B-tekst is opgenomen, hoeft deze informatie 
niet nogmaals terug te komen in de D-tekst. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 
mensen scannend lezen. Musea kunnen er dus niet vanuit gaan dat iedereen de informatie over het 
object al in de A-/B-tekst gelezen heeft.  
 
Tekstvorm 
Qua tekstvormen blijven de meeste musea steeds terugkomen op het A-, B-, C- en D-systeem. Soms 
wordt er wel eens geëxperimenteerd met andere systemen maar meestal wordt er weer 
teruggegrepen op het A-, B-, C- en D-systeem. 
Marie heeft geen vast stramien voor het schrijven van een tekst (ze begint niet altijd met een vraag 
of achtergrondinformatie of iets dergelijks). Een museum wordt volgens haar pas spannend als er 
afwisseling is tussen de teksten. Het is wel slim om een tekst te beginnen met het doel van de tekst. 
Dit, omdat mensen vaak beginnen aan een tekst, maar deze bijna nooit helemaal aflezen. 
Ook vindt Marie het belangrijk dat mensen naar het object kijken, dus dat het geen tekst is die thuis 
ook gelezen kan worden zonder het object. Om dit te bewerkstelligen moet er begonnen worden 
met iets bijzonders of opvallends dat in het object te zien is. Iets wat mensen prikkelt. Hier kan 
vervolgens over uitgewijd worden. 
Verder is het belangrijk dat de tekst dicht bij het object blijft. Mensen willen echt over het object 
lezen; zodra de tekst afdwaalt, dwalen bezoekers ook af. 
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Nieuwe media 
Aandachtspunten voor het schrijven van teksten voor nieuwe media zijn: 

 De schrijver is directer bij het aanspreken van mensen 
 De schrijver kan sneller to-the-point komen 

 
De ervaring van Marie is dat PDA-tours vaak als een audiotour worden gedaan. Eisen hiervoor zijn: 

 korte zinnen 
 niet te lange stukjes bij één object 
 blijven terugkoppelen naar het object 
 mensen vertellen wanneer er een filmpje of een afbeelding op de smartphone verschijnt 
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1.2  Eline Levering 
Datum interview: 29 februari 2012 
 

Eline Levering is zelfstandig kunsthistoricus en tekstschrijver bij het bedrijf Kunst in de Kijker. 
 
Tekststijlen 
Volgens Eline Levering moeten tentoonstellingsteksten kort en bondig zijn, dat is ook haar eigen 
schrijfstijl. Mensen moeten teksten snel kunnen doorlezen, maar wel alle informatie meekrijgen of 
op zijn minst een mogelijkheid geboden krijgen om meer informatie te vinden. Teksten moeten dus 
ook zeker niet te kort zijn. 
 
Webteksten 
De trend dat webteksten kort moeten zijn, is een vergissing volgens Eline Levering. Mensen moeten 
alle informatie terug kunnen vinden. Een rustige weblay-out is essentieel. Dit betekent: genoeg 
kopjes, witregels, voldoende ruimte voor afbeeldingen, etc. 
 
Doelgroep 
Het is steeds gebruikelijker om volwassenen minder officieel aan te spreken. Bij theater is de minder 
officiële vorm al vrij gebruikelijk, musea zijn hier wat terughoudender in. 
De teksten moeten wel niveau uitstralen, maar ze mogen wat persoonlijker. 
 
Tekstvormen 
Eline gebruikt verschillende vormen van tentoonstellingsteksten / galerieteksten. Deze zijn: 

 Inleidende tekst. In deze tekst wordt meestal het leven van de kunstenaar beschreven 
 Verbindende teksten. Meestal is dit een toelichting op het tijdsvak. Bijvoorbeeld: ‘In de jaren 

60 schilderde hij met grovere verf, je ziet de zandkorrels nog op sommige schilderijen zitten.’ 
 Toelichting bij elk werk. 

 
Eline probeert vooral in de verbindende teksten mensen te laten kijken naar de kunstwerken. Dat 
uitdagen tot kijken gebeurt niet bij elk kunstwerk omdat niet bij elk kunstwerk iets nieuws over de 
techniek te vertellen is. Daarom wordt dat soort dingen meer in de verbindende teksten gezet, zeker 
als het voor alle schilderijen van die periode geldt. 
Een tekst moet zeker prikkelen om te kijken! 
 
Tekstenschrijven is uitproberen! 
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1.3  Theo Meereboer 
Datum interview: 13 maart 2012 

 
Theo Meereboer is bestuurslid bij de Stichting Onterfd Goed. Daarnaast is hij creatief consultant en 
ideeontwikkelaar bij COMMiDEA. Tevens is Theo de oprichter en community manager van Erfgoed 
2.0. 
 
Definitie 
Er is niet echt één definitie te geven voor het begrip nieuwe media; er zijn zoveel verschillende 
soorten media en toepassingen. Enkele kenmerken van nieuwe media zijn: 

 interactie 
 User Generated Content (gebruikers voegen zelf ook content toe) 
 connectiviteit 

 
Deze kenmerken hebben ook een effect op de soorten teksten die gebruikt worden (interactief, 
uitnodigend, voorzien van links, etc.), de lengte van de teksten en het doel van de teksten 
(informeren, verder verwijzen, toelichten, uitdagen). 
 
Het werken met nieuwe media vraagt zodoende om een andere manier van tekstschrijven. Naast een 
meer interactieve manier van schrijven (meer ‘conversatie’) -inclusief links en ingevoegde 
afbeeldingen, slideshows en video’s- zijn de teksten vaak een halffabricaat. Dat wil zeggen: teksten 
zijn (bewust) nog niet helemaal af, zodat een andere gebruiker er nog iets aan kan toevoegen.  
 
In de oude media zijn we gewend dat een tekst eerst uitgekristalliseerd moet zijn voordat deze tekst 
het grote publiek bereikt. Er kan dan weinig meer aan een tekst veranderd worden. Controle en regie 
spelen hierbij een belangrijke rol. 
Bij nieuwe media worden onderwerpen vaak in een vroegtijdig stadium naar buiten gebracht. 
Hiervoor zijn verschillende redenen, bijvoorbeeld om mensen uit te nodigen zich met de inhoud van 
de tekst te bemoeien, mensen uit te dagen zoveel mogelijk van hun eigen kennis over het onderwerp 
toe te voegen of om een proces te begeleiden. 
Op het moment dat een museum iets levert wat al helemaal af is, kunnen mensen hier niets meer 
aan toevoegen. Dit levert geen discussie op. 
 
Bij veel nieuwe media, zoals Twitter (microbloggen), Facebook of Google+, zien we dat er over het 
algemeen korte teksten (updates) geplaatst worden. De populariteit van Twitter en bijbehorende 
tweets (met een maximum van 140 karakters) zet de toon voor veel andere nieuwe media. De 
meeste mensen lezen niet graag een complete roman via een scherm, maar wel een kort tot 
middellang weblogbericht (variërend van een tweet tot een blogpost van 1 tot 2 A4-tjes). Een 
bezoeker van een website, weblog of een gebruiker van sociale media heeft doorgaans een korte 
aandachtsspanne. Mensen die voor het eerst een website bezoeken, beoordelen in een mum van tijd 
de eerste pagina die ze zien (niet altijd de homepage) en willen in een oogopslag weten waarover het 
gaat; ze beslissen snel om te blijven lezen of verder te surfen, weg te klikken, van app te wisselen, 
etc. De pagina- interface, het design en ook de teksten dienen daarom direct aan te spreken en te 
informeren. 
 
Sociale media 
Voordat een organisatie sociale media in gaat zetten, is het van belang dat er duidelijkheid is over de 
identiteit van de organisatie (waarom en waartoe), de doelstellingen (visie en missie) en de strategie. 
Belangrijk is daarbij dat de organisatie erover nadenkt waarom en hoe het relaties met 
eindgebruikers en andere stakeholders wil opbouwen en onderhouden.  
Om de identiteit te ontwikkelen of duidelijker te maken, kan ‘the golden circle’ gevolgd worden, zoals 
omschreven door Simon Sinek op TED.com.  
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Sinek omschrijft dat succesvolle organisaties in onderstaande volgorde werken: 

1. Waarom (motivatie) 
2. Hoe (realisatie / organisatie) 
3. Wat (product) 

Dit model laat zich volgens Theo Meereboer goed doorvertalen naar een sociale mediastrategie voor 
organisaties. 
 
Ervaringen nieuwe media in musea 
Musea vinden het blijkbaar moeilijk om nieuwe media, en vooral sociale media, binnen de muren te 
halen en een belangrijke (geëigende) plek te geven. Sociale media vragen om nieuwe vaardigheden, 
andere dan veel educatoren gewend zijn. Sociale media vragen niet (slechts) om ter zake kundige 
expertise en educatieve vaardigheden, maar om communicatieve (Web 2.0) en (web)technische 
vaardigheden en vaardigheden op het gebied van Public Relationship en Customer Relationship 
Management. 
Daarnaast moet er goed nagedacht worden over de rol van nieuwe media in een tentoonstelling. 
Welke functie krijgen de nieuwe media? Wanneer hebben nieuwe media een toegevoegde waarde? 
Musea moeten oppassen dat nieuwe media niet slechts een gadget zijn. 
 
Over de uitvoering van nieuwe media moet goed nagedacht worden. Wie gaat de uitvoering op zich 
nemen? Welke strategie wordt er uitgezet? Etc. In de praktijk betekent dit dat verschillende 
afdelingen intensiever moeten samenwerken. 
 
Nieuwe media (in musea) waarin een ander tekstgebruik noodzakelijk is, bijvoorbeeld 

 Multitouchtafels  
 Aan een multitouchtafel staan in de regel meerdere mensen tegelijkertijd. Vragen 

waarover nagedacht moet worden, zijn: Welke interactie vindt plaats tussen de 
gebruikers? Leggen de gebruikers elkaar het een en ander uit? Hoe kan het museum 
de gebruikers daarmee helpen? 

 Bij een multitouchtafel kan het museum ervoor kiezen alleen de collectie te tonen. 
Veel effectiever is echter om alle mogelijkheden van een multitouchtafel te 
benutten. Bijvoorbeeld: bezoekers met elkaar in gesprek te laten gaan, ze zelf 
content laten toevoegen, etc. Deze vorm van gebruik vraagt wel om een andere 
benaderingswijze van informatieoverdracht en het medium. 

 Games 
 Hierbij is de gameplay belangrijk: verhaallijnen, hints, aanwijzingen, etc. 

 Sociale media 
 Is in een tentoonstelling een twitterbackchannel te zien? Wie modereert dat? Met 

welke tweets? 
 Video 

 Musea moeten bedenken dat bij instructievideo’s of meer documentaireachtige 
video’s de tekst vaak een gesproken tekst zal zijn, met eventueel enkele titels. 

 
Gebruik van nieuwe media door de doelgroep? 
Er is een grote verscheidenheid aan gebruikers, media en gebruiksmomenten. Een persoon kan op 
verschillende momenten van de dag via diverse media geïnformeerd worden. Wel zijn er 
onderzoeken waaruit blijkt wat de penetratie is van bepaalde media binnen bijvoorbeeld bepaalde 
leeftijds- of inkomensgroepen. Om de boodschap of educatie afgestemd te krijgen op deze grote 
verscheidenheid aan gebruikers, media en gebruiksmomenten zullen musea de grootste gemene 
deler moeten kiezen of moeten zorgen voor een flexibele afstemming (zoals een website die ook een 
automatische mobiele variant heeft of een brochure waarop een QR-code met een smartphone 
gescand kan worden en zo online informatie of een app ophaalt via dezelfde smartphone, etc.). 

http://www.bijgespijkerd.nl/bijgespijkerd/twitter-en-backchannel-presentatietechniek-nieuwe-stijl
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Excentrisch denken 
In projectverband wordt  er vaak gedacht aan een eigen website, eigen app, eigen wiki, eigen 
platform, etc. Dit kost doorgaans veel tijd en geld en levert, als het meezit, pas na verloop van tijd 
rendement op. 
Op het moment dat musea een community willen bouwen bij een tentoonstelling moeten ze 
beseffen dat het lang duurt voordat een community op gang gebracht is. Er zijn veel mensen nodig 
voor een actieve community en daarnaast moeten deze mensen hieraan ook waardevolle bijdragen 
leveren om tot een nuttige community te komen. Dit wordt meestal pas bereikt op het moment dat 
de tentoonstelling voorbij is. 
Soms is het beter om een bijdrage te leveren aan iets wat al bestaat in plaats van iets nieuws te 
bedenken. Het Tropenmuseum besloot om die reden veel content aan Wikipedia toe te voegen en 
van daaruit te verwijzen naar de eigen omgeving. Op deze manier werkte de inspanning twee kanten 
op: Wikipedia werd er beter van en ook het Tropenmuseum kreeg meer bezoek op de eigen website.  
 
Er is meestal een (sterke) koppeling met de offline, fysieke c.q. analoge wereld en sociale media. 
Mensen tweeten bijvoorbeeld over de conferentie waar ze zijn, de tentoonstelling of film die ze zien 
of het  optreden waarnaar zij kijken. Daar kun je natuurlijk gebruik van maken. Sociale media gaan 
niet alleen over gezelligheid, of alleen over crowdsourcing, kennis delen, waarderen, co-creëren, 
relateren en dergelijke, al zijn die termen hier zeker van toepassing. Onder sociale media verstaan we 
ook handige apps voor navigatie, to do-lijsten maken, het weer bekijken op de smartphone, muziek 
vinden en  delen, boodschappenlijstjes maken, notities maken en combineren met bookmarks, etc. 
Dit alles bij elkaar wordt ook wel lifehacking genoemd. 
 
Voorbeelden / ideeën 

 Muziek in het museum 
 Vraag aan bezoekers welke muziek zij bij het object vinden passen en maak op basis 

hiervan een speellijst. Vervolgens kan er een avond georganiseerd worden waar 
(deze) mensen uitgenodigd worden om gezellig bijeen te komen en van zowel de 
muziek als de collectie als elkaars aanwezigheid te genieten (voorbeeld: Museum 
Boerhaave). 

 Wandel door het museum als door Wikipedia 
 Een route door het museum met telkens mogelijkheden om van deze route af te 

wijken (hyperlinks). Mensen worden uitgedaagd om hun eigen interesses te volgen 
en, gestuurd door hun eigen motivatie hun ervaring, content aan te vullen, zowel ter 
plekke als thuis. 

 Bezoekers voegen zelf tags toe aan collectie (voorbeeld: Compass Lounge van National 
Maritime). 

 
Toekomst 
Als musea in de toekomst willen werken met nieuwe media en communities, zullen ze anders 
moeten werken. Musea moeten durven: 

1. loslaten, met name de controle over de communicatie 
2. luisteren naar wat de bezoeker te vertellen of te vragen heeft 
3. liken (waarderen en valideren)en uitwisselen van kennis met bezoekers op een 

gelijkwaardige manier 
4. levenslang te leren. Nieuwe media veranderen snel. Wat vandaag actueel is, kan morgen 

alweer verouderd zijn. 
5. procesmatig te werken in plaats van projectmatig targets te halen. 
6. mensen centraal te stellen in plaats van het object. Hiervoor moeten musea blijven bouwen 

aan de relatie met bezoekers (L.A.T.-relaties: Loyalty And Trust) 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lifehack
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Ten slotte moeten musea durven werken aan love. Musea moeten ervoor zorgen dat elke uiting van 
tekst, elke tentoonstelling en elk gebruik van de nieuwe media bijdraagt aan de merkwaarde en 
waardering van de organisatie. Mensen moeten betrokken blijven bij de organisatie. Ze moeten er 
als het ware van houden. 
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1.4  Hayo Wagenaar 
Datum interview: 25 april 2012 

 
Hayo Wagenaar is creative director bij IJsfontein Interactieve Media. 
 
IJsfontein 
IJsfontein is gespecialiseerd in twee toepassingen: 

1. Echte games. 
2. Speelse toepassingen. Informatieoverdracht op een speelse manier. Hier probeert het bedrijf 

een vorm van interactie in te brengen. 
 
Hoe moet je complexe informatie aanbieden? 
Het is belangrijk om een bepaalde lijn in de tentoonstelling aan te brengen. Nieuwe media zijn 
uitermate geschikt om meerdere lagen in teksten aan te brengen. 
Het voordeel hierbij is, dat de bezoeker niet overvallen wordt door te veel tekst maar dat het 
museum toch alle informatie kwijt kan. 
 
Nieuwe media en teksten 
Bij het inzetten van nieuwe media moet het woord dialoog  altijd in het achterhoofd gehouden 
worden. Tentoonstellingen moeten een soort intelligentie meekrijgen, zodat de tentoonstelling als 
het ware met de bezoekers in dialoog kan gaan. Om dit te bereiken heeft het museum informatie van 
de bezoeker nodig (waar woont de bezoeker, wat zijn de interesses, etc.), zodat het museum op deze 
informatie kan inspringen. 
 
De toepassingen waarbij mensen zelf content kunnen toevoegen, gesproken of geschreven, vergen 
wel veel redactioneel werk. 
 
Bij het gebruik van nieuwe media is het belangrijk om duidelijk aan de bezoeker aan te geven wat de 
persoonlijke relevantie voor hem is. Daarnaast moet er goed gekeken worden hoe de informatie 
aangeboden wordt. De vier leerstijlen van Kolb kunnen hierbij helpen. 
 
Volgens Hayo zijn D-teksten het meest geschikt voor het omzetten naar nieuwe media. Deze teksten 
bieden de meeste context en zijn zo het best te koppelen aan media. 
Daarnaast zijn de A- en B-teksten belangrijk om een goede doorloop te creëren. Als de doorloop 
goed is, zijn B-teksten ook goed te koppelen aan nieuwe media. 
 
Serious Gaming 
IJsfontein noemt games voor volwassenen: serious gaming. Bij dit soort ‘games’ gaat het vooral om 
het leerproces. Musea werken er nog niet veel mee;  serious gaming wordt vooral gebruikt door 
bedrijven. Door middel van serious gaming kunnen werknemers waarden / gebruiken leren die voor 
het bedrijf belangrijk zijn. 
Als in musea een game wordt gebruikt, wordt er vaak uitgegaan van een gezinssituatie. De game 
wordt gemaakt op een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau van het Jeugdjournaal. Leuk voor 
kinderen maar ook leuk voor ouders.  
Bij serious games wordt vaak ook een specifieke voorkennis verwacht. Deze voorkennis kunnen 
musea niet verwachten van hun bezoekers. Dit maakt serious gaming lastig voor gebruik in musea. 
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Brainstorm verschillende toepassingen RFID en proximitysensoren 
Een collega van Hayo, Paul Verhoef, heeft een programma geprogrammeerd waarbij je steeds meer 
kunt inzoomen op teksten. Hoe verder je inzoomt, hoe meer details / nieuwe informatie zichtbaar is. 
Het programma lijkt op Google Earth, maar dan voor teksten  inseria (cinder). 
  
Verder hebben Hayo en ik gebrainstormd over het gebruik van RFID / Proximitysensor. Met RFID en 
een nabijheidssensor zou het mogelijk moeten zijn om teksten te projecteren / aan te bieden op het 
moment dat iemand in de buurt van een object komt. In de tentoonstellingen zijn wel koppen te 
zien, zodat bezoekers weten waar het over gaat. Maar op het moment dat iemand dichterbij komt, 
verschijnt er pas verdiepende informatie. Dit kan gekoppeld worden aan de eerder genoemde 
techniek waarbij je op de tekst inzoomt. Op deze manier kan de bezoeker ergens letterlijk en 
figuurlijk dieper induiken. Dit systeem zou gepersonaliseerd kunnen worden, maar het zou ook met 
vooraf ingestelde menuutjes geprogrammeerd kunnen worden. Op deze manier creëer je relevantie 
voor de bezoekers. 
 



 
 49 

2. Enquête 
 
1. Ik ben….. 

o Man 
o Vrouw 

 
2. Wat is uw geboortejaar; graag in cijfers, dus bijvoorbeeld 1975? 
Geboortejaar: ……………………. 
 
3. Hoe is de samenstelling van uw huishouden? 

o Alleenstaand zonder kinderen 
o Alleenstaand met kinderen 
o Samenwonend / getrouwd zonder kinderen 
o Samenwonend / getrouwd met kinderen 
o Thuiswonend bij ouders / familie 
o Woongroep / studentenhuis 
o Anders, namelijk: ……………. 

 
4. Bezoekt u wel eens een museum? 

o Ja 
o Nee, nooit (ga door naar vraag 8) 

 
5. Hoe vaak hebt u  in de afgelopen 12 maanden een museum bezocht? 

o 1 keer 
o 2 tot 3 keer 
o 4 tot 11 keer 
o 12 keer en meer 
o Ik heb in de afgelopen 12 maanden geen museum bezocht 

 
6. Welke vorm van museumteksten leest u in musea? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Teksten die de tentoonstelling inleiden 
□ Teksten die verschillende onderdelen van de tentoonstelling verbinden 
□ Objectbordjes met alleen feitelijke informatie (zoals de maker, het jaar van vervaardiging, etc.) 
□ Objectbordjes met achtergrondinformatie 
□ Ik lees geen teksten in musea (ga door naar vraag 8) 

 
7. Welke van de door u aangekruiste vormen van museumteksten leest u het meest? 

o Teksten die de tentoonstelling inleiden 
o Teksten die verschillende onderdelen van de tentoonstelling verbinden 
o Objectbordjes met alleen feitelijke informatie (zoals de maker, het jaar van vervaardiging, etc.) 
o Objectbordjes met achtergrondinformatie 

 
Het onderdeel over museumteksten is nu afgelopen. Hieronder komt nog een aantal vragen over nieuwe media (met het 
begrip “nieuwe media” wordt hier bedoeld: de digitale interactieve media, zoals Facebook, YouTube, Google Maps, 
Weblogs etc.) 
 
8. Maakt u wel eens gebruik van media als een tablet of een smartphone? 

o Ja 
o Nee (ga door naar vraag 12) 

 
9. Welke van onderstaande media gebruikt u? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Tablet Apple (iPad) 
□ Tablet Android 
□ Smartphone Apple (iPhone) 
□ Smartphone Android 
□ E-reader 
□ Anders, namelijk…… 
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10. Welke van onderstaande media gebruikt u het meest? 
o Tablet Apple (iPad) 
o Tablet Android 
o Smartphone Apple (iPhone) 
o Smartphone Android 
o E-reader 
o Anders, namelijk…… 

 
11. Hoe vaak maakte u afgelopen jaar gebruik van de door u aangekruiste media? 

o Gemiddeld 5x per jaar 
o Gemiddeld 5x per maand 
o Gemiddeld 5x per week 
o Gemiddeld 5x per dag 

 
12. Gebruikt u wel eens digitale toepassingen zoals Facebook, Hyves, Google Maps etc.? 

o Ja 
o Nee (ga door naar vraag 16) 
 

13. Welke toepassingen gebruikt u? (meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Sociale platformen (zoals: Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIn, YouTube) 
□ Locatieve toepassingen (zoals: Google Maps, Foursquare, Layar) 
□ Weblog 
□ Games 

 
14. Welke toepassingen gebruikt u het meest? 

o Sociale platformen (zoals: Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIn, YouTube) 
o Locatieve toepassingen (zoals: Google Maps en Foursquare, Layar) 
o Weblog 
o Games 

 
15. Hoe vaak maakte u afgelopen jaar gebruik van de door u aangekruiste toepassingen?  

o Gemiddeld 5x per jaar 
o Gemiddeld 5x per maand 
o Gemiddeld 5x per week 
o Gemiddeld 5x per dag 

 
Tot slot zijn er nog enkele vragen over musea in combinatie met nieuwe media. 
 
16. Stelling: Musea moeten meer gebruikmaken van nieuwe media. 

geheel mee oneens     mee oneens        mee eens   geheel mee eens 
  O    O   O   O 
 
17. Ik zou graag door middel van nieuwe media in interactie gaan met andere bezoekers van een tentoonstelling. 

o Mee eens 
o Niet mee eens 
o Geen mening 

 
18. Welke vormen van onderstaande nieuwe media ziet u graag terug in musea? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Sociale platformen (zoals: Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIn, YouTube) 
□ Locatieve toepassingen (zoals: Google Maps, Foursquare, Layar) 
□ Weblog 
□ Games 
□ Geen enkele vorm 
□ Geen mening 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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3. Resultaten enquêtes 
 

1. Ik ben… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal reacties  Procenten 
Man  46        36% 
Vrouw  82        64% 
 
 

2. Wat is uw geboortejaar; graag in cijfers, dus bijvoorbeeld 1975? 
Tussen de 1948 en de 1984 
 
3. Hoe is de samenstelling van uw huishouden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Aantal reacties  Procenten 
Alleenstaand zonder kinderen    28        22% 
Alleenstaand met kinderen    12        9% 
Samenwonend / getrouwd zonder kinderen  27        21% 
Samenwonend / getrouwd met kinderen  60        47% 
Thuis bij ouders      0        0% 
Woongroep / studentenhuis    1        1% 
Anders       0        0% 
 

4. Bezoekt u wel eens een museum? 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Aantal reacties  Procenten 
Ja   122        95% 
Nee   6        5% 
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5. Hoe vaak hebt u de afgelopen 12 maanden een museum bezocht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Aantal reacties  Procenten 
1 keer        17        13% 
2 tot 3 keer       42        33% 
4 tot 11 keer       43        34% 
12 keer of meer      15        12% 
Ik heb in de afgelopen 12 maanden geen museum bezocht 5        4% 
 
 

6. Welke vorm van museumteksten leest u in musea? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         Aantal reacties Procenten 
Teksten die de tentoonstelling inleiden      87 71% 
Teksten die de verschillende onderdelen van de tentoonstelling verbinden 67 55% 
Objectbordjes met alleen feitelijke informatie     90 74% 
Objectbordjes met achtergrondinformatie     81 66% 
Ik lees geen teksten in musea (ga door naar vraag 8)    4 3% 
 
NB. Mensen kunnen meer dan één selectievakje selecteren. Om deze reden kan het percentage hoger 
zijn dan 100% 
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7. Welke van de door u aangekruiste museumteksten leest u het meest? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Aantal reacties Procenten 
Teksten die de tentoonstelling inleiden      27       21% 
Teksten die de verschillende onderdelen van de tentoonstelling verbinden 12       9% 
Objectbordjes met alleen feitelijke informatie     46       36% 
Objectbordjes met achtergrondinformatie     33       26% 
 
 
Het onderdeel over museumteksten is nu afgelopen. Hieronder komen nog een aantal vragen over 
nieuwe media (met het begrip ‘nieuwe media’ wordt hier bedoeld: de digitale interactieve media 
zoals Facebook, YouTube, Google Maps, weblogs etc.) 
 

8. Maakt u wel eens gebruik van media als een tablet of een smartphone? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal reacties  Procenten 
Ja  57        45% 
Nee  71        55% 
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9. Welke van onderstaande media gebruikt u? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Aantal reacties  Procenten 
Tablet Apple (iPad)   22        38% 
Tablet Android    1        2% 
Smartphone Apple (iPhone)  19        33% 
Smartphone Android   23        40% 
E-reader    7        12% 
Anders     8        14% 
  
NB. Mensen kunnen meer dan één selectievakje selecteren. Om deze reden kan het percentage hoger 

zijn dan 100% 
 

10. Welke van onderstaande media gebruikt u het meest? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Aantal reacties  Procenten 
Tablet Apple (iPad)   12        9% 
Tablet Android    0        0% 
Smartphone Apple (iPhone)  17        13% 
Smartphone Android   19        15% 
E-reader    1        1% 
Anders     79        62% 
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11. Hoe vaak maakte u afgelopen jaar gebruik van de door u aangekruiste media? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Aantal reacties  Procenten 
Gemiddeld 5x per jaar   3        2% 
Gemiddeld 5x per maand  2        2% 
Gemiddeld 5x per week   15        12% 
Gemiddeld 5x per dag   38        30% 
 
 
 

12. Gebruikt u wel eens digitale toepassingen zoals Facebook, Hyves, Google Maps, etc? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aantal reacties  Procenten 
Ja   107        84% 
Nee   21        16% 
 
 

13. Welke toepassingen gebruikt u? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 
         Aantal reacties Procenten 
Sociale platformen (zoals Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIN, YouTube) 84       79% 
Locatieve toepassingen (zoals: Google Maps, Foursquare, Layar)  84       79% 
Weblogs         19       18% 
Games          14       13% 
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14. Welke toepassingen gebruikt u het meest? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Aantal reacties Procenten 
Sociale platformen (zoals Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIN, YouTube) 69       54% 
Locatieve toepassingen (zoals: Google Maps, Foursquare, Layar)  32       25% 
Weblogs         4       3% 
Games          2       2% 
 

15. Hoe vaak maakte u afgelopen jaar gebruik van de door u aangekruiste toepassingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Aantal reacties  Procenten 
Gemiddeld 5x per jaar   5        5% 
Gemiddeld 5x per maand  20        16% 
Gemiddeld 5x per week   48        38% 
Gemiddeld 5x per dag   33        26% 
 
Tot slot zijn er nog enkele vragen over musea in combinatie met nieuwe media. 
 

16. Stelling: Musea moeten meer gebruikmaken van nieuwe media. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
    Aantal reacties  Procenten 

1- Geheel mee oneens  4        3% 
2-  Mee oneens   22        17% 
3-  Mee eens   76        59% 
4- Geheel mee eens  26        20% 
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17. Ik zou graag door middel van nieuwe media in interactie gaan met andere bezoekers van 
een tentoonstelling. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Aantal reacties  Procenten 
Mee eens   30        23% 
Niet mee eens   59        46%  
Geen mening   39        30% 
 
 
 
 

18. Welke vormen van onderstaande nieuwe media ziet u graag terug in musea? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Aantal reacties Procenten 
Sociale platformen (zoals Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIN, YouTube) 36       28% 
Locatieve toepassingen (zoals: Google Maps, Foursquare, Layar)  39       30% 
Weblogs         14       11% 
Games          14       11% 
Geen enkele vorm        29       23% 
Geen mening         36       28% 

 
 


